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Introdução 
 

Com a conscientização da sociedade sobre a importância do desenvolvimento sustentável, a 

pressão sobre os países para exigirem e praticarem responsabilidade ambiental tem 

aumentado, consideravelmente. A globalização tem sido uma das grandes responsáveis pela 

formação de uma opinião pública mais politizada, que defende seu direito de viver em um 

espaço saudável, e se mobiliza para impedir a degradação do meio ambiente comum. 

 

Mas, o que seria desenvolvimento sustentável? A definição mais simples encontrada seria: “ a 

habilidade de se utilizar de recursos para o desenvolvimento, com a obtenção de resultados 

presentes, mas sem comprometer o futuro das próximas gerações”. Neste sentido, um país 

deveria escolher políticas econômicas que o desenvolvesse economicamente, sem 

comprometer seu meio ambiente. 1 Outra definição para desenvolvimento sustentável seria a 

reconciliação entre economia de livre mercado e a proteção da qualidade ambiental como pré-

requisito para a atividade econômica sustentável e o bem estar social 2.  

 

Com o avançar da globalização e a crescente interdependência entre as nações, o sistema 

internacional viu-se cada vez mais carente de uma eficiente governança global, e para isso, 

organizações e instituições como a ONU, Banco Mundial, FMI, OMC, entre outros, foram 

fundamentais para o funcionamento do mesmo. 

 

Desde meados dos anos 60, principalmente nos Estados Unidos e Suécia, o movimento 

ambientalista foi se fortalecendo e recebendo cada vez mais apoio dos mais diferentes atores 

sociais nacionais e internacionais. Apesar do êxito, este movimento também encontrou 

resistências.  Os países em desenvolvimento, por exemplo, no auge de seus planos 

desenvolvimentistas, não viam este novo movimento em prol do ambiente uma boa estratégia, 

pois a adoção de medidas ambientalmente responsáveis poderia prejudicar o crescimento de 

suas economias.  

 

                                                 
1 HART & MILSTEIN( 2004) 

2 FACHEUX, NICOLAI & O’CONNOR (2001) 
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Em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, o Brasil juntamente com a China, liderou o 

movimento dos países em via de desenvolvimento contra a proteção do meio ambiente. Esta 

atitude é explicada pelo fato destes países terem tido um grande crescimento durante o 

período de 1950 a 1979, fomentado pelo Investimento Direto Estrangeiro (IDE) dos países do 

Norte, através da transferência de multinacionais para estas regiões. Fugindo das exigências 

ambientais em seus países, grande parte das indústrias obsoletas e altamente poluidoras 

migraram para os países do Sul, em busca de um ambiente com legislação menos hostil aos 

resultados anti-ambientais produzidos por estas indústrias3.  

 

Este ponto apresenta uma grande contradição, pois enquanto os políticos do “mundo rico” 

dizem ao “mundo pobre” que eles devem abrir mão de seu desenvolvimento em prol de um 

meio-ambiente mundial melhor, o empresariado daquele mundo passa a fazer uma política 

contrária a do discurso de seus países, ou seja, aumenta os investimentos no “mundo pobre” 

através da transferência das indústrias poluidoras para esta região, transferindo a poluição do 

Norte para o Sul. Como estes países estavam sedentos por investimentos, na busca feroz por 

crescimento econômico, nenhum país ousaria ficar fora desta “onda de solidariedade” das 

multinacionais. Haja vista que a oportunidade de investimento direto estrangeiro era, para o 

sul, sinônimo de desenvolvimento. 

 

Em contrapartida, a década de 1980 veio trazendo diversas mudanças no contexto nacional e 

internacional em relação ao novo paradigma tecnológico, onde as vantagens brasileiras como 

mão-de-obra barata, matéria-prima abundante, entre outros, não eram mais fatores de atração 

das multinacionais. Além disso, uma política mais restritiva em termos ambientais e a tomada 

de consciência por parte da população nesses assuntos tornou-se questão central para a 

política das grandes empresas e dos governos. Como exemplo dessa mudança radical de 

pensamento, em 1989, o tema dos problemas ambientais foi ponto principal nas discussões do 

G7 em Paris. 

 

Desde 1980, dentro do panorama dos temas ambientais a nível global, existem três temas 

centrais: a proteção da camada de ozônio, mudança climática e proteção da biodiversidade. A 

                                                 
3 VIOLA (1998) 
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partir desses temas, várias conferências, acordos, e convenções nacionais e internacionais 

tomaram forma4. 

 

Naturalmente, após todas estas transformações no cenário internacional em relação à 

globalização e ao ambientalismo, o Brasil, como um dos países em vias de desenvolvimento 

mais promissores e com a maior floresta tropical do mundo, teve que passar por reformas 

internas em relação a sua política ambiental. Alguns fatores contribuíram especificamente 

para isto, entre eles se destacam: a tomada de consciência nacional e internacional da 

importância da Amazônia para o meio ambiente terrestre; a transformação nas políticas das 

grandes empresas brasileiras em relação à proteção do meio ambiente, principalmente aquelas 

mais agressoras ao mesmo; a realização da UNCED (United Nations Conference on 

Environment and Development)1992 no Rio de Janeiro5; o aumento do fluxo de ajuda dos 

principais bancos multilaterais para o Brasil em 1989 e 1990; a abertura econômica e a nova 

mentalidade internacionalista das elites brasileiras; a modernização dos sectores produtivos 

brasileiros; e, o aumento do interesse pela sociedade brasileira, principalmente dos jovens da 

geração 90, sobre a importância do meio ambiente e da globalização no mundo 

contemporâneo.  

 

O início da cultura democrática no Brasil surgiu após 1989, depois de quase vinte e cinco 

anos de ditadura militar. Caracterizou-se por uma tendência imediatista e elitista, que 

pretendia de todas as maneiras chegar ao tão sonhado crescimento econômico, muito diferente 

da idéia de desenvolvimento econômico defendido atualmente, principalmente após o 

surgimento dos ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio)6. Dessa forma, a lógica 

ambientalista era incompatível com o pensamento dominante na política brasileira, assim 

como na sociedade como um todo, já que como na maior parte dos países do Sul, é a elite que 

nutre, ou melhor, que controla o inconsciente coletivo, e conseqüentemente, sua opinião. 
                                                 
4 VIOLA (1998) 

5 Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, realizada em 1992 no Rio de Janeiro. Esta conferência 

foi o marco da conscientização ambiental, considerada como o evento ambiental mais importante do século XX.  Nesta Conferência 

reconheceu-se que a maior riqueza da Amazônia é a sua biodiversidade. 

6 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nasceram das grandes conferências internacionais dos anos 90, sobre população, meio 

ambiente, gênero, direitos humanos, desenvolvimento social. Seu grande mérito é integrar os compromissos assumidos nessas conferências 

numa grande agenda mundial de desenvolvimento, definindo metas claras, prazos nos quais devem ser cumpridas, e indicadores do progresso 

alcançado por cada região, país, comunidade do planeta. ODM é um documento que registra o compromisso de todos os 191 membros das 

Organizações das Nações Unidas assumindo a responsabilidade reduzir a pobreza,  lutar contra a fome, reduzir a mortalidades infantil e 

materna, a questão de gênero, a reverter o progresso da AIDS e a sustentabilidade do meio  ambiente. (Dados retirados do site oficial do 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no Brasil) 
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Portanto, as leis ambientais não seriam suficientes, era necessário a mobilização das massas e 

educação destas, para que então o país pudesse construir uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável7. 

 

Um grande passo para o início da criação de uma consciência coletiva a respeito da 

preocupação com um desenvolvimento de bases sustentáveis ocorreu em 1992. Neste ano 

realizou-se a UNCED, no Rio de Janeiro, o que foi considerado um marco da nova política 

ambiental brasileira no sistema internacional e encaixou-se perfeitamente às estratégias de 

aproximação aos países do Norte e de atração do IDE (Investimento Direto Estrangeiro) por 

parte do novo governo.  

 

Dois princípios fundamentais emolduraram a política brasileira na preparação do Rio 92: o 

primeiro deles estava fundamentado na questão da participação da comunidade internacional 

na resolução dos problemas concernentes ao meio ambiente global; e o segundo acentuava a 

importância de se diferenciar o grau de responsabilidade dos países diante dos problemas 

ambientais globais, penalizando mais arduamente os países do Norte. 

 

Na Conferência de 92, dois compromissos foram assumidos pela maioria dos países: uma 

convenção sobre a mudança climática e outra sobre Biodiversidade, e também uma declaração 

sobre florestas. A Conferência aprovou, igualmente, documentos de objetivos mais 

abrangentes e de natureza mais política: a Declaração do Rio e a Agenda 21. Ambos 

transmitem o conceito fundamental de desenvolvimento sustentável, que combina as 

pretensões compartilhadas por todos os países, de unir o progresso econômico e material, com 

a necessidade de uma consciência ecológica.  

 

Esta conferência foi considerada um marco da história da humanidade, pois depois dela houve 

um redirecionamento do desenvolvimento até então praticado. Depois desta conferência ficou 

claro que o padrão consumista e auto-degradante, que havia sido o modelo do 

desenvolvimento até então, não poderia continuar, porque o mundo estava dando sinais de que 

os limites já haviam sido ultrapassados. O principal resultado da Rio 92 foi a conscientização 

de que o futuro da humanidade depende de esforço mútuo, não só dos governos, mas da 

sociedade civil, das empresas, de todos. Os países não estão isolados, a globalização também 

                                                 
7 VIOLA (1998) 
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significa auto-dependência, principalmente a nível ambiental, ou seja, o futuro da humanidade 

estaria nas mãos de todos, indiscriminadamente.  

 

Ao final da conferência, a posição adotada pelo Brasil pode ser traduzida por um globalismo-

progressista-sustentabilista8, devido alguns fatores já citados acima, e a outros como: o fato do 

Brasil possuir grande parte de sua matriz energética composta por recursos naturais 

renováveis, a importância crescente da preservação da Amazônia nos discursos políticos e 

para a opinião pública, e obviamente, a importância que a Eco 92 teve para a mudança 

paradigmática da política brasileira de um globalismo-conservador para um globalismo-

sustentabilista. 

 
Diante deste contexto, esta dissertação vem propor o uso sustentável das riquezas naturais da 

Amazônia como o caminho para o desenvolvimento econômico e social da região, e 

conseqüentemente, potencializar o desenvolvimento do próprio país.  

 

O objetivo principal desta dissertação é provar que com uma política pública bem estruturada 

e amparada por um governo comprometido com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, 

utilizando, ampliando e investindo em tecnologia e educação, a floresta poderá não só ser 

preservada, mas serviria como instrumento para elevar o nível de desenvolvimento do país, 

colocando-o em uma posição condizente com seu potencial. 

 

Como muitos estudos demonstram, o desenvolvimento sustentável, além de ser social e 

ambientalmente responsável, ainda pode ser mais lucrativo. Diante desta visão, explorar a 

Amazônia de maneira sustentável seria a solução mais racional, para o Brasil e o mundo, 

levando em consideração a importância ambiental da floresta para a preservação das 

condições de vida no planeta. Este trabalho se  justifica por sua ênfase em demonstrar que o 

caminho do desenvolvimento sustentável é o único caminho economicamente, 

ambientalmente e socialmente viável para a preservação da Amazônia. Pois, para que uma 

floresta que ocupa mais da metade de um país consiga sobreviver, deve-se demonstrar que ela 

é mais valiosa viva do que destruída, e este trabalho procura evidenciar esta hipótese . 

 

                                                 
8 Os globalistas-progressistas-sustentabilistas consideram inevitável o modo de vida perdulário e os sistemas produtivos energicamente 

ineficientes predominantes atualmente nos países de renda alta e média e advogam por reformas profundas na ordem internacional com o 

objetivo de viabilizar a proteção ambiental nos respectivos espaços nacionais. Definição retirada do texto de Eduardo Viola, 1998. 
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No primeiro capítulo discutiremos sobre o nível de desenvolvimento do Brasil e seus 

potenciais, e em seguida analisaremos o mesmo, mas com foco na Amazônia Legal. No 

segundo capítulo começaremos explicando porque não se deve continuar com a política 

exploratória tradicional na Amazônia e abordaremos a importância do investimento em 

tecnologia para a ascensão econômica do país, rumo a um futuro de maior desenvolvimento. 

O terceiro capítulo será focado na biodiversidade brasileira e seu aproveitamento através da 

biotecnologia. Em seguida, o último capítulo analisará brevemente a questão da água no 

mundo e o seu potencial econômico, demonstrando sua vital importância, principalmente para 

o Brasil, que possui este recurso em abundância. Para fechar, descreveremos mais uma 

alternativa para o desenvolvimento sustentável dos recursos amazônicos, o turismo ecológico. 
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Capítulo 1 – O Brasil e a Amazônia: o país e a floresta 
 
 

Neste primeiro capítulo iremos discutir a respeito do nível de desenvolvimento brasileiro, seu 

progresso no decorrer dos anos e suas expectativas futuras, apontando a necessidade da 

adoção de uma estratégia que possa colocar o país no rumo certo para alcançar a antiga 

promessa de se tornar uma grande potência. Como veremos, esta estratégia deverá basear-se 

no uso sustentável dos recursos abundantes do país, através do desenvolvimento, 

aprimoramento e utilização de tecnologias capazes de transformar este objetivo em resultados 

economicamente viáveis. 

Diante desta apresentação, iremos dividir este primeiro capítulo em sub-capítulos, abordando 

no primeiro as condições e perspectivas econômicas brasileiras; no segundo, a realidade 

sócio-econômica da região da Amazônia Legal e a importância da floresta amazônica a nível 

nacional e mundial. 

 

1.1 O nível de desenvolvimento do Brasil: realidades e 
expectativas 
 

O Brasil tem sido considerado o “país do futuro” desde sua descoberta, e principalmente em 

1941, com a publicação do livro “Brasil: um país do futuro”, pelo escritor alemão Stefan 

Zweig. Mais de meio milênio se passou e ainda continuamos a esperar por este brilhante 

futuro que ainda nos parece (aos brasileiros) muito distante9. 

Quando o livro de Zweig foi publicado, na década de 40, ainda éramos um país agrícola, 

grande parte da população era analfabeta, apenas 9% da população total votava (hoje esta 

percentagem é de 66%), entre outros indícios. Apesar das grandes mudanças destes mais de 

sessenta anos, ainda nos deparamos com alguns dos mesmos problemas, como a 

desigualdade, e outros novos, como a violência urbana causada pela inserção do tráfico de 

drogas nas metrópoles brasileiras e posteriormente para as médias e grandes cidades, 

tornando-se atualmente, um dos maiores problemas do desenvolvimento brasileiro, a falta de 

segurança.  

                                                 
9  VELLOSO(2006)  
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Para situar a magnitude desta “promessa brasileira”, vejamos também o exemplo do que hoje 

é conhecido pela sigla BRIC (Brasil, Rússia, China e Índia). Criada pelo famoso economista 

Jim O´Neil, esta sigla representa o grupo dos países emergentes que, segundo o banco de 

investimentos Goldman Sachs, estarão no topo da lista das maiores e mais fortes economias 

mundiais em 2050, desde que continuem a crescer de acordo com as estimativas propostas na 

pesquisa. Para nossa surpresa, quem aparece na primeira letra da sigla é o Brasil, o ainda “país 

do futuro”, juntamente com a Rússia, Índia e China, respectivamente 10. 

Neste estudo, cujo documento oficial ficou conhecido como “Dreaming with BRICs: the path 

to 2050”, o que os estudiosos levaram em consideração ao escolherem estes quatro países 

emergentes foram as últimas projeções demográficas, o modelo de acumulação de capital e o 

crescimento da produtividade.  

Segundo esta pesquisa, o Brasil deverá crescer nos próximos cinqüenta anos a média de 3,6% 

ao ano. Mas, para que esse crescimento ocorra como previsto, é necessário que algumas pré-

condições sejam cumpridas, mantendo algumas políticas já estabelecidas e modificando 

outras. Dentro destas necessidades devem: manter sua estabilidade macroeconômica, 

melhorar a eficiência de suas instituições, aumentar a abertura de sua economia ao comércio 

internacional e, o crescimento deve vir acompanhado de uma melhoria no nível educacional 

da população. 

Pode parecer um bom sinal ver o país na lista do Goldman Sachs, como um dos países mais 

promissores do século XXI, mas temos que estar atentos aos sinais que nos mostram que 

estamos ficando aquém das expectativas. No “Dreaming with BRICs”, fomos o único país 

onde o ritmo de crescimento atual está abaixo do projetado pelos pesquisadores do Goldamn 

Sachs e, segundo estes, muitas coisas devem ser modificadas para que o país possa alcançar 

todo seu potencial.  

O Brasil foi um país de alto crescimento até a década de 80, quando eclodiu a crise da dívida 

externa no país, e desde então, as taxas de crescimento anuais caíram bastante, chegando a 

apresentar anos com crescimento negativo do PIB. Esta queda na taxa de crescimento da 

economia brasileira combinou efeitos internos e externos. Como veremos, atualmente, os 

fatores externos são favoráveis e, o que falta, é uma reestruturação econômica e política 

interna para que o país volte a crescer de acordo com o seu potencial.  
                                                 
10 PURUSHOTHAMAN&WILSON (2003) 
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Ainda de acordo com as recomendações do Dreaming with BRICS, para melhorar seu 

desempenho econômico o país deveria se abrir mais para o comércio internacional, 

aumentando a produção de tradables11;  aumentar a taxa de poupança e investimento que são 

consideradas baixas e são essenciais para o crescimento da produção nacional; e por último, o 

governo deveria diminuir seu endividamento interno e externo fazendo com que, 

posteriormente, o rendimento gasto no pagamento dos juros da dívida pudesse ser canalizado 

para o setor produtivo. 

Apesar de muitos economistas brasileiros persistirem com uma visão pessimista sobre nossa 

economia, a verdade é que o Brasil foi um dos países que mais cresceu no século XX. Entre 

as décadas de 50 e 70, o crescimento médio do PIB per capita brasileiro foi de 4,3% ao ano, 

enquanto na China e Índia foi de 3,6% e 1,6% respectivamente12.   

Alguns dados são realmente importantes, da segunda metade do século até o início do novo 

milênio, a produção aumentou 1200%. Segundo as informações do World Economic Outlook 

do FMI de 2000, a taxa anual média de crescimento da economia brasileira neste meio século 

foi de 5,2%, enquanto a mundial foi de 4,7%13. 

O Brasil, atualmente, é uma das maiores economias mundiais, possui o 9º PIB do mundo 

(US$ em Paridade de Poder de Compra)14, mas quando analisamos o PIB per capita 

observamos que a situação é bem diferente, e percebemos que ainda necessitamos crescer 

bastante para atender às necessidades de desenvolvimento de toda população. É importante 

ressaltar que, como vimos acima, o crescimento do PIB brasileiro foi muito significativo, mas 

a nossa população foi multiplicada por dez em apenas um século.  

Este grande aumento da nossa população e o alto crescimento do nosso PIB também veio 

acompanhado de muitas outras mudanças, como o melhoramento do nível de condição de 

vida da população mundial, que trouxe a necessidade de aprimorar também as condições de 

vida do cidadão brasileiro. Obviamente, não podemos atribuir o nível de desenvolvimento do 

país a apenas o crescimento acelerado da população, temos sim é que destacar o papel da 

                                                 
11 Bens comercializáveis 

12 FURLAN (2006) p.37 

13 GREMAUD(2007) p.29   

14  WORLD BANK (2006)  
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desigualdade social, para explicar porque uma economia como a brasileira ainda apresenta 

cerca de 31% da população em nível de pobreza e 12% em extrema pobreza15. 

 

O economista francês Ignacy Sachs reconhece a condição brasileira de potência econômica, 

mas ressalta o seu mau desenvolvimento, oriundo de um padrão de crescimento que, segundo 

ele, foi socialmente perverso.  Assim como Sachs, Celso Furtado16 também acredita que o 

subdesenvolvimento brasileiro é fruto de uma opção política histórica baseada na reprodução 

da desigualdade. Segundo Furtado, o país só conseguirá sair de sua condição de 

subdesenvolvimento quando a sociedade estiver apoiada em uma economia desenvolvida com 

elevado grau de homogeneidade social.  

A desigualdade no Brasil pode ser considerada um dos mais graves problemas do país, 

acarretando outros importantes efeitos colaterais, como a violência, que como acima 

mencionado, já se transformou num problema crônico nacional. Para se ter uma idéia da 

magnitude do problema, segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), 10% dos mais ricos possuem 46,31% do rendimento do país. 

Mesmo o Brasil ocupando atualmente o pouco honroso décimo lugar no ranking mundial17 

sobre a desigualdade social, segundo o Coeficiente de Gini18, uma nota técnica divulgada pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) afirma que houve uma recente queda da 

desigualdade no Brasil, entre 2001 a 2004, de cerca de 4%, apesar do rendimento per capita 

não ter apresentado melhoras. Mesmo tendo progredido, ainda teríamos que diminuir a 

concentração de renda por mais 20 anos para que pudéssemos ficar ao nível de outros países 

com a renda semelhante a nossa. Não há informações suficientes que nos leve a afirmar se 

isso é uma tendência a longo prazo da sociedade brasileira, mas caso isto se confirme, será o 

início de uma importante transformação da nossa sociedade, em direção ao desenvolvimento 

social pleno19. 

Uma das explicações dadas pelo estudo para a queda nesta desigualdade foi o 

desenvolvimento de uma rede de proteção social mais efetiva; uma maior integração dos 
                                                 
15 Fonte IBGE 

16 FURTADO (2001) p.419 

17 Fonte PNUD 

18 Segundo o PNUD: Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor 

varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas 

um um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 

19 SOARES (2006) 
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mercados de trabalho locais; e a diminuição das desigualdades de rendimentos do trabalho, 

causada por reduções tanto na desigualdade educacional quanto nas diferenças de rendimentos 

entre os níveis educacionais. O programa do governo federal Bolsa Família 20, que busca atuar 

com um vetor de transferência de renda e apoio às famílias para evitar a evasão escolar, pode 

ser citado como um dos exemplos para a queda na desigualdade neste período21.  

Apesar de seus resultados terem sido importantes para o país, o programa Bolsa Família, 

assim como outros, funcionou como uma medida de “emergência” do governo brasileiro para 

atender às metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), ratificado pelo Brasil 

desde sua criação pela Organização das Nações Unidas. 

Analisando agora a estrutura do PIB brasileiro, observamos que o setor terciário aparece 

como majoritário, com 50% do total, seguidos do secundário e do primário. Apesar do setor 

secundário brasileiro apresentar-se em segundo lugar, está muito ligado à agricultura e 

pecuária, o que pode acarretar alguns problemas (veremos mais adiante) para a 

implementação de projetos de desenvolvimento sustentável em zonas ricas em biodiversidade.  

Em relação ao nível de desenvolvimento, o Brasil teve certa evolução nos últimos anos, 

deixando em 2007 de ser considerado um país de nível de desenvolvimento médio para 

ocupar a “privilegiada” zona de países com alto nível de desenvolvimento. Apesar da 

evolução, o que foi essencial para o país ultrapassar a barreira do 0,8 pontos, foi a revisão do 

PNUD para a expectativa de vida em 62 países, privilegiando o Brasil, que aumentou sua 

esperança de vida de 70,8 anos para 71,1, a responsável pela ascensão do nível de 

desenvolvimento brasileiro na escala mundial. 

                                                 
20 Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação 

de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 60,00), de 

acordo com a Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.749, de 11 de abril de 2006. 

O PBF integra o FOME ZERO, que visa assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e 

nutricional e contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para a conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à 

fome.  

O Programa pauta-se na articulação de três dimensões essenciais à superação da fome e da pobreza: promoção do alívio imediato da pobreza, 

por meio da transferência direta de renda à família; reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e Educação, por meio 

do cumprimentos das condicionalidades, o que contribui para que as famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações; 

coordenação de programas complementares, que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários do Bolsa 

Família consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. São exemplos de programas complementares: programas de geração de 

trabalho e renda, de alfabetização de adultos, de fornecimento de registro civil e demais documentos. ( dados do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome) 

21 IPEA(2007)  
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Não podemos deixar de salientar que ainda estamos atrás de outros países emergentes como 

México, Chile e Argentina, e que, apesar de pertencermos ao grupo de alto desenvolvimento 

humano, caímos uma posição no ranking em relação ao ano de 200622.  

Mas, ao compararmos o país com os demais BRIC, podemos observar que ainda ficamos a 

frente da Índia e China, o que não significa muito, pois estes países possuem uma população 

mais de 6 vezes superior à brasileira, e o PIB , pelo menos da Índia, não compensa a diferença 

do tamanho da população.  

                                                                                                                              

 

 

                                                    

 

Fonte: PNUD, 2006. 

É fácil entender como um país que é a 9º economia do mundo, em paridade de poder de 

compra, está em 70º no ranking de desenvolvimento humano. Como o IDH abrange grandes 

dimensões do desenvolvimento humano, como a longevidade e educação, e não apenas a 

dimensão econômica (o PIB per capita), podemos notar que neste índice as insuficiências 

brasileiras tornam-se mais evidentes. Mais adiante, iremos abordar este assunto ao falarmos 

sobre a população, desigualdade e educação. 

A importância da abordagem neste estudo do perfil demográfico da população brasileira é 

fundamental para entender todo o processo econômico, político e social pelo qual o país 

passou durante toda sua história. Além disso, estamos falando do 5º maior aglomerado 

populacional e de um dos mais promissores países em vias de desenvolvimento da atualidade. 

O Brasil passou por uma transformação grandiosa durante o século XX em termos 

populacionais e em termos econômicos, sendo sua população em 2000, 10 vezes maior que 

em 1900, com um crescimento médio de 2,4% ao ano, tendo uma elevação no PIB de 127 

vezes, cerca de 5% ao ano, se tornando em fins do século XX, o quinto país mais populoso e 

                                                 
22 PNUD, 2007. 
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se colocando entre as dez maiores economias do mundo. Como dito anteriormente, 

comparado aos demais países do globo, o crescimento brasileiro no último século foi acima da 

média mundial. 

No entanto, em termos de PIB per capita, o salto foi de apenas 12,7 vezes, por volta de 2.6% 

ao ano, evidenciando o grave problema do país que está na concentração de riquezas, sendo 

um dos mais desiguais do mundo, fruto de uma herança patrimonialista, escravista  e 

colonialista dos séculos anteriores23. 

Atualmente, a esperança de vida à nascença no Brasil é de 72 anos, segundo a Tábua de vida 

de 2004, mas o diferencial entre homens e mulheres ainda é bem grande, cerca de 7,6 anos.  

Um dos principais fatores que explicam esta diferença é o peso das mortes por causas 

externas.  Nesta categoria, a maior parte está relacionada às causas ligadas à violência urbana, 

sendo por isso a maior diferença na esperança de vidas entre os sexos ser na cidade do Rio de 

Janeiro, onde a incidência de homicídios ligados ao tráfico é muito maior. Portanto, a sobre-

mortalidade masculina nas idades jovens e adultas, principalmente na faixa de 20 a 29 anos, é 

um dos fatores principais para o aumento da diferença na esperança de vida por sexo. Nos 

impactos das causas externas, além dos crimes envolvendo o tráfico, se destacam os acidentes 

de trânsito, suicídios, quedas acidentais, afogamentos, etc. Segundo o autor, esta disparidade 

da mortalidade entre os sexos seria uma questão de gênero, além de vários fatores 

socioeconômicos, também nitidamente presente nestas estatísticas24. 

De acordo com a análise da Tábua de Mortalidade de 2004 do IBGE25, os homens jovens 

brasileiros (dos 15 aos 34 anos de idade) tem seis vezes mais probabilidade de morrer do que 

as mulheres na mesma faixa etária. De 1980 para 2004 a taxa de mortalidade do país caiu 

60%, enquanto na faixa etária de 15 aos 39 anos a redução foi de apenas 30%. Segundo 

estimativas, caso houvesse uma redução de 80% do número de mortes nesta faixa etária, 

haveria uma aumento de 3,8 anos na esperança de vida brasileira. Estes dados refletem o 

grande problema da violência em nossa sociedade. 

Um importante fator a ser mencionado é o envelhecimento da população brasileira, que tem 

ficado cada vez mais evidente. Atualmente, os políticos brasileiros não têm preparado 

políticas públicas específicas para atender as demandas desse novo fenômeno social, que se 
                                                 
23 ALVES & BRUNO(2006) 

24 Idem (2006) 

25 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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não for tratado seriamente pelas autoridades do país, significará sérios problemas para o 

futuro, principalmente para o sistema previdenciário público. Segundo algumas estimativas 

demográficas, em 2050 o Brasil terá cerca de 18% da sua população acima de 65 anos, a 

mesma percentagem de jovens menores de 14 anos. Se essa hipótese se concretizar, será a 

primeira vez na história demográfica do país que a taxa de dependentes de idosos superará a 

taxa de dependência infantil26. 

De acordo com Rios-Neto27, uma análise mais profunda dos anos 80 e 90 no Brasil demonstra 

que o chamado dividendo demográfico não está sendo bem aproveitado, principalmente 

devido ao período em que ocorreu, na estagnação econômica, característica da região latino-

americana, com a correspondente deterioração do mercado de trabalho formal. Mas, vale a 

pena lembrar que o país ainda está neste processo, o que indica um potencial elevado para o 

crescimento econômico dos país, apesar das dificuldades apontadas acima. As estimativas do 

IBGE apontam que este período chegará ao fim no Brasil apenas em 2035, o que significa 

que, se houver boas políticas de incentivo à produção, o país ainda poderá aproveitar este 

momento de transição demográfica, onde o número de dependentes é relativamente pequeno.  

Outro fenômeno conectado ao subdesenvolvimento das nações era o elevado grau de 

ruralização da população. Acreditava-se que o desenvolvimento e a dinâmica das cidades 

ajudariam a aumentar o nível de emprego e a melhorar as condições de vida da população. 

Progressivamente, as taxas de fecundidade e de mortalidade diminuiriam e o processo de 

transição teria início com a migração interna populacional. Mas, o que a história nos mostrou 

foi que acelerado crescimento econômico e o rápido processo de industrialização do Brasil no 

período de 1950 a 1980, não trouxe o desenvolvimento esperado, pois o processo de 

urbanização ocorreu de maneira desestruturada, não trazendo assim todos os benefícios 

esperados e ainda criando outros problemas, como a favelização das cidades, o aumento da 

violência, da desigualdade social e do desemprego..  

Não podemos atribuir à pressão demográfica a culpa pela expansão da pobreza, da violência e 

da desigualdade no país, pois, hoje em dia com uma taxa de fecundidade de 2.3 filhos por 

mulher, muito menor que no passado de 5.8 filhos, estes problemas ainda persistem. Podemos 

                                                 
26 ALVES & BRUNO (2006) 

27 RIOS-NETO (2005)  
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perceber que se trata não de uma questão demográfica, como defendem os neomalthusianos, 

mas sim de falta de vontade política. 

Dentre as regiões, percebemos que o Norte e Nordeste ainda são, em termos brutos e em 

proporção, muito menos desenvolvidos que as regiões Sul e Sudeste, apesar de nos últimos 

anos, as regiões Norte e Centro-Oeste terem experimentando um crescimento na sua 

participação no PIB nacional. Como debateremos neste trabalho, está ocorrendo sim uma 

aceleração do crescimento destas regiões, mas o que devemos nos perguntar é: a que preço? 

É importante lembrar que nestas áreas encontra-se a Amazônia e o Pantanal, os ecossistemas 

mais preservados do Brasil, e a maior reserva de biodiversidade do planeta. Não podemos nos 

esquecer de outros biomas, como a Caatinga, os Pampas e a Mata Atlântica – que se for 

considerar a biodiversidade por metro quadrado, ainda supera a Amazônia, mas, em 

importância, ocupa atualmente, uma área muito pequena – que, apesar de terem sido 

reduzidas a menos de 20% do original, ainda carregam uma importância ecológica grande. 

O que se observou foi que nos últimos 30 anos, os projetos governamentais de 

desenvolvimento adotados na região amazônica foram todos baseados na exploração intensiva 

dos recursos naturais da região, principalmente através da expansão da agropecuária da região 

centro-oeste, onde se encontra o “criadouro” do país. Apesar destes projetos visando o 

desenvolvimento da região, não houve melhoramento em termos de desigualdade. 

 

1.2 Amazônia: sua importância e seus problemas 

 

Porque a floresta Amazônica é tão importante para o Brasil e para o mundo? Alguns dados 

nos mostram que nesta floresta encontramos um quinto da disponibilidade de água doce 

mundial; um terço das reservas mundiais de florestas latifoliadas; 30% das espécies de fauna e 

flora mundiais (considerada a maior do mundo); abrange uma superfície equivalente a mais de 

30 países da Europa; possui a maior reserva mineral do planeta;  

 abriga mais de 20 milhões de habitantes,... Não é difícil entender agora a importância desta 

floresta para o mundo e para o Brasil, que possui 60% desta floresta, sendo considerado o país 
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de maior biodiversidade no planeta 28.  O grande desafio brasileiro é descobrir como preservar 

este patrimônio, e ao mesmo tempo aproveitá-lo economicamente. 

Dentro deste raciocínio, buscaremos demonstrar que, para que o país alcance o 

desenvolvimento tão almejado, é necessário que seus potenciais sejam aproveitados ao 

máximo, de maneira sustentável, respeitando os limites que sua natureza impõe. Com a maior 

biodiversidade do mundo e a floresta mais importante do planeta, não há dúvidas que não 

podemos mais adiar o desenvolvimento (e a ação) de um plano estratégico para a região 

Amazônica, antes que os 80% ainda preservados da floresta passem a ser os 80% destruídos. 

Iremos abordar o desenvolvimento da região da chamada “Amazônia Legal”29, como é 

conhecida a floresta amazônica brasileira, visto que o restante da floresta está localizado nos 

demais países e territórios da América do Sul, que fazem fronteira com o Norte do país. Os 

estados brasileiros que abrangem esta floresta são: Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins, 

Acre, Rondônia, Amapá, Mato Grosso e Maranhão. O mais importante a ser ressaltado é que, 

diferentemente do que vem ocorrendo, o crescimento desta região não pode ser mais encarado 

como uma decisão política secundária, a ser resolvida no futuro, mas deve ser prioritário, caso 

haja vontade política em tornar o país, na vida real, o prometido “país do futuro”, como foi 

designado do início deste trabalho30. 

 

 

   

 

 

      Fonte: SIVAM 

De acordo com Celso Furtado, a desigualdade é um dos fatores principais para o 

subdesenvolvimento, e não apenas o estado geral de pobreza ou privação.  E, dentro do Brasil, 

analisando o índice de desenvolvimento do IBGE, a região Norte foi a única em que não 

                                                 
28 ARAGÓN (2002) 44 p. 
29 O mapa acima apresenta a região considerada Amazônia Legal. 
30 ARAGÓN (2002)  p.45. 
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houve progressos significativos, e que, mesmo sendo a segunda pior região do país, teve seu 

nível de progresso superado, de longe, pelo Nordeste, região brasileira com os piores níveis de 

desenvolvimento, mas com grande progresso no decorrer dos últimos anos. Apesar de não ser 

a região mais populosa, a região Norte é a maior em extensão territorial e, como vimos, 

considerada a mais estratégica em termos de potencialidade futura para o país e o mundo. 

Em 2003, por ocasião do lançamento dos Indicadores do Século XX do IBGE, Celso Furtado 
observou que: “o Brasil continua sendo uma constelação de regiões de distintos níveis de 
desenvolvimento, com uma grande heterogeneidade social e graves problemas sociais 31”. 

Para que o Brasil um dia possa ser comparado aos países que estão, atualmente, no topo da 

lista de países de mais alto nível de desenvolvimento, é preciso que não só aumente sua renda 

per capita, mas que o hiato existente entre as diferentes regiões do país, entre ricos e pobres, 

aqueles que tem oportunidades e aqueles desprovidos delas, diminua. Para isso, devem ser 

desenvolvidas as regiões mais atrasadas, como o Norte e Nordeste, explorando as suas 

potencialidades, buscando encontrar atividades econômicas que gerem para a região os 

melhores resultados econômicos e sociais possíveis, diminuindo (no futuro) o gap de 

desenvolvimento existente em relação às regiões mais ricas, como Sul e Sudeste, 

Na região compreendida pela Amazônia, cerca de 45% da população está abaixo da linha de 

pobreza, o que significa que vivem com menos de  U$ 2,00 por dia. A pesquisa do Instituto 

do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) verificou que os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) não estão sendo alcançados na região da Amazônia 

Legal. Nestes estudos, os pesquisadores constataram que de 1990 a 2005, não houve nenhum 

melhoramento percentual na região em relação a população abaixo da linho de pobreza, mas 

em termos absolutos, o número de pessoas vivendo neste limiar aumentou ligeiramente. É 

importante ressaltar uma peculiaridade da região nesta questão, pois uma parte da população 

obtém seus meios de subsistência não por meio de salário, mas dos recursos retirados da 

própria floresta. Portanto, esta particularidade dificulta um pouco a metodologia de 

mensuração da qualidade de vida destas pessoas, podendo ser sub ou sobreestimada32. 

Na questão educacional, o problema não é tanto a taxa de analfabetismo ou a discrepância 

entre a região e o restante do país, mas a qualidade de ensino, em todos os níveis, que mostra 

ser de menor qualidade em relação à média nacional. 

                                                 
31 FERREIRA & NORIIS (2006) 

32 CELLENTANO & VERÍSSIMO (2007) 
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Segundo o 7º objetivo dos ODM, Garantir a Sustentabilidade Ambiental, o resultado é misto, 

tendo algumas melhoras em certos aspectos e estando em pior situação noutros aspectos. O 

desmatamento do Bioma amazônico, nos 15 anos abordados, de 1990 e 2005, aumentou 

consideravelmente, passando de 10% em 1990, para 17% em 2005. A boa notícia é que o 

desmatamento em relação aos anos procedentes, ou seja, 2005 e 2006 tem registrado uma 

queda considerável, tendo diminuído mais de 30%33. 

O alerta que deve ser feito é de não deixar que a Floresta Amazônica siga o processo de 

exploração na Mata Atlântica, que um dia chegou a ocupar quase a totalidade da costa 

brasileira, e hoje só resta 7% da mata original. Como a própria ex-ministra do Meio 

Ambiente, Marina Silva frisou, não é preciso apenas vontade, é essencial ter apoio político 

para ir contra os interesses privados de fazendeiros e empresários da região34. 

 

Apesar dos fatores negativos, houve avanço no processo de incorporação legal dos princípios 

de desenvolvimento sustentável nas políticas públicas brasileiras, o que reflete que o governo 

brasileiro está começando a colocar em prática alguns compromissos assumidos pelo país em 

Conferências internacionais sobre o tema. No período analisado, podemos destacar: 

• Lei de Crimes Ambientais (9.605/98) e Decreto 3.179/99 que prevêem sanções penais 

e administrativas derivadas para condutas e atividades que lesem o meio ambiente; 

• Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Snuc (9.985/2000). Estabelece 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação; 

• Medida Provisória 2.186-16/01. Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a 

proteção e acesso ao conhecimento tradicional e repartição dos benefícios; 

• Lei de Biosegurança (11.105/05). Define normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização sobre atividades que envolvam organismos geneticamente modificados. 

• Lei de Gestão de Florestas Públicas (11.284/06). Regulamenta a gestão das florestas 

em áreas públicas (União, Estados e municípios), cria o Serviço Florestal Brasileiro 

como órgão regulador e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal.35 

Mesmo com os avanços na elaboração das leis, a aplicação destas passa a ser um novo 

desafio. As leis, para serem cumpridas, necessitam de apoio político e da sociedade para que 

                                                 
33 Dados retirados do site oficial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

34 CALVANCANTI (2008) 

35 CELLENTANO & VERÍSSIMO (2007) 
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possam alcançar seus objetivos, pois do contrário, ela passa a ser apenas um fator controlador 

no papel, mas que na prática não soluciona os problemas para qual foi criada. Ou seja, a não 

aplicação da lei anula as virtudes que poderiam ser alcançadas após sua criação. Afinal, a 

Amazônia só poderá se beneficiar de um sistema jurídico moderno caso as leis sejam 

realmente aplicadas, alcançando assim seu verdadeiro objetivo, frear o desmatamento, 

punindo seus responsáveis. 

A boa notícia é que as áreas de preservação aumentaram, condição primordial para a 

sobrevivência da floresta. Em 1990, as áreas protegidas eram de apenas 8,5%, enquanto 

atualmente esta percentagem chega a 42%. Como todos sabemos, a demarcação de áreas 

protegidas é de fundamental importância para a preservação da floresta. Este expressivo 

aumento pode ser considerado como fruto da ECO 92, onde o país se comprometeu, através 

da assinatura da Convenção sobre a Diversidade Biológica36, preservar a floresta e encontrar 

meios sustentáveis para explorá-la, distribuindo os benefícios à população local. Destas áreas 

protegidas, metade é Unidade de Conservação e a outra é composta por Terras Indígenas37. 

Um dos grandes enclaves para a concretização de um plano de desenvolvimento sustentável 

na Amazônia é o setor pecuarista, madeireiro e agrícola, que já é muito forte na região e 

responsável por uma parte significativa do PIB brasileiro. Segundo o Plano de Ação para 

Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia Legal realizado em 2003 pelo Grupo 

permanente de Trabalho Interministerial para a Redução dos Índices de Desmatamento da 

Amazônia Legal, as principais características do desmatamento estão conectadas direta ou 

indiretamente com os setores econômicos citados acima. Alguns pontos a serem destacados 

que podem ser conectados diretamente a este problema seriam: 

• A concentração geográfica:  o desmatamento foi predominante em áreas específicas, 

alcançando até 90% da área total desmatada em alguns municípios; As áreas 

desmatadas são aquelas próximas a regiões focadas na agroindústria, principalmente 

em regiões que torneiam o Estado do Mato-Grosso, principal produtor agroindustrial 

do Brasil. Podemos juntar a esta questão a expansão do plantio da soja, que seguiu 

exatamente este arco de desmatamento.  Para que isso tenha fim, é preciso que o 

estado corte os incentivos fiscais para pecuaristas e agricultores nestas áreas e puna 

severamente aqueles que avançarem com suas atividades para as áreas preservadas. O 
                                                 
36 Falaremos detalhadamente desta Convenção nos próximos capítulos. 

37 CELLENTANO  & VERÍSSIMO (2007) 
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desmatamento associado à atividade pecuarista, como a Marina Silva diz em sua 

entrevista, chega a 75% das áreas desmatadas; 

• As áreas desmatadas foram abandonadas e subutilizadas. O governo deve realizar uma 

política de cobrança dos responsáveis pelo desmatamento, no sentido de obrigá-los a 

revitalizarem as áreas destruídas, aplicando uma política de reutilização econômica 

destas áreas através de uma atividade sustentável ou pelo reflorestamento38.  

 

Uma das soluções para resolver o problema da demanda por áreas agricultáveis na Amazônia 

e a degradação seria a utilização das áreas degradadas para a atividade agrícola em pequena 

escala, e de forma sustentável. O que pode ser feito é investir nas áreas já desmatadas e, em 

caso de produção em série de produtos originários da Amazônia, voltar o plantio para outras 

regiões do país que se adapte facilmente às novas culturas. 

 

Numa Região marcada pelo desmatamento, no estado brasileiro que mais sofre com a 

devastação da floresta Amazônica, o Mato-Grosso, nasce um exemplo de sustentabilidade. Os 

moradores de Alta Floresta, reunidos na Cooperativa dos Agricultores Ecológicos do Portal 

da Amazônia (Cooperagrepa), formaram um grupo de 300 famílias de agricultores para se 

dedicarem à produção de alimentos orgânicos, ou seja, sem a utilização de produtos químicos 

em seu manejo. O sucesso da cooperativa ganhou o mundo, mesmo com sua produção em 

pequena escala, e atingiu o mercado europeu, além de serem fornecedores para a merenda 

escolar dos alunos da região.  

 

Esta experiência mostra que pode haver harmonia entre a natureza e agricultura, e que práticas 

sustentáveis são a melhor escolha para o desenvolvimento econômico e social das 

comunidades da região. Algo deve ser feito para diminuir o desmatamento e evitar que mais 

agricultores destruam florestas para o plantio de soja ou a criação de gado. A Amazônia Legal 

já responde por 40% da produção de carne e soja do país. 

 

A experiência da Cooperagrepa está baseada núcleos de produção descentralizados, com 

pequenas e médias agroindústrias, e na certificação dos produtos, que são colhidos, 

processados e embalados. Esta estratégia adotada pela cooperativa demonstra que  práticas 

mais sustentáveis são mais rentáveis. Um exemplo disso é que em 2005, a produção destes 

                                                 
38 BRASIL, CASA CIVIL(2004) 
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mesmos agricultores rendia cerca de R$15.000, enquanto que este ano a expectativa é de R$ 

1.000.000 em vendas, podendo ter o valor dobrado no ano posterior. 

 

Este sucesso no Arco do Desmatamento da Amazônia Legal demonstra que a tendência de 

valorização de produtos saudáveis e sustentáveis no mundo vem para ficar, se ampliando cada 

dia mais. A resposta para o desenvolvimento sustentável na região é a diversificação de 

culturas, o uso de novas tecnologias e a adoção de sistemas agro-florestais. Esta última 

alternativa garante a diversidade da produção e um maior conhecimento do funcionamento da 

natureza39. 

 

Segundo o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), seria necessário 

abrir mão de 20% da floresta amazônica, para que se consiga preservar os restantes 80%. Este 

cenário pressupõe o desmatamento organizado e controlado pelo governo como uma 

alternativa para preservar a maior parte da floresta. Os 20% representariam a parte da 

Amazônia que possui solo propício para a agricultura. Sua justificativa está baseada na 

seguinte afirmação: 

 
“Cerca de 30% da área desmatada da floresta não foi usada porque esse processo de grilagem errou: 
apostou na expansão da agropecuária numa direção que se concretizou”40.  
 
O que esta afirmação quer dizer é que, pelo desmatamento na Amazônia acontecer totalmente 

fora de controle, muitas vezes as áreas desmatadas não são exploradas economicamente, ou 

seja, nada de útil é feito com aquela região. 

 

Porém, discordando de Mota, o coordenador de biodiversidade da Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento Sustentável apostaria no reflorestamento das áreas desmatadas, 

transformando-as em área de proteção até a chegada às matas virgens. Nesta área reflorestada 

caberia atividades de cunho social e econômico, como a produção de papel celulose e 

bicombustível, assim como a exploração sustentável de madeira. 

Historicamente, o processo que iniciou a colonização amazônica foi exploratório, devido às 

perspectivas de ganho e a falta de conscientização ambiental da época. Acreditava-se que para 

alcançar o progresso era necessário o sacrifício da natureza.  

                                                 
39 CARVALHO (2006)  19-23p.  

40 NASCIMENTO (2006)  
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A ditadura militar, na década de 70, elevou o PIB amazônico para 6,5% do PIB nacional, 

enquanto que anteriormente era de apenas 2,1%. O lema da década de 60 era a integração do 

território nacional e, a Amazônia, ocupando 60% do território, obviamente, não poderia ficar 

fora desta empreitada. Foram implementadas várias políticas públicas de apoio ao 

investimento privado na região, assim como vultuosos investimentos públicos em infra-

estrutura na geração de energia, transporte e comunicação. Nesta época, intensificaram-se as 

atividades pecuaristas e agrícolas, que iriam atingir seu auge, posteriormente, na década de 

90. Esta orientação, que na época era considerada pró-progresso, viria a sofrer, 

posteriormente, duras críticas dos países em desenvolvimento que começavam a se dar conta 

da limitação dos recursos naturais41. 

 Diversos setores produtivos ajudaram para a consolidação deste quadro econômico.  A 

atividade agrícola, por exemplo, teve um desempenho relevante, com o aumento substancial 

da produção de grãos de 1970 para 2000, passando a representar cerca de 20% da produção 

nacional.  Atualmente, a soja é a principal cultura da região, concentrada principalmente no 

Mato Grosso.  A expansão da atividade pecuarista foi também significativa42. Apesar destes 

dados econômicos do período militar parecerem animadores, a verdade é que, a nível 

ambiental, foi um desastre. A política do governo militar foi de crescimento a qualquer custo, 

o que aumentou vertiginosamente o desmatamento na região, levando à conseqüências como a 

erosão acelerada do solo, a lixiviação, degradação do clima local e regional e a extinção de 

espécies da fauna e flora. 

Em relação à atividade mineradora, atualmente ela já é vista por alguns cientistas como uma 

atividade aceitável para o bioma amazônico, não por ser ilesa à natureza, mas pelo alto valor 

econômico gerado e, comparativamente, ser menos danoso ao meio ambiente quando 

comparada a outras atividades, como a madeireira e pecuária. Além dos produtos minerais 

mais comuns no comércio internacional, como o ferro, bauxita e o manganês, a Amazônia 

também possui reservas consideráveis dos chamados “novos materiais”. Estes minérios são de 

grande importância para o paradigma tecnológico atual, como o titânio, tantalita, ítro, zircônio 

e tungstênio. As críticas estão conectadas às conseqüências indiretas da mineração, que 

demonstram que a atração populacional causada pela atividade faz aumentar a demanda por 

                                                 
41 MELLO e SOUZA(1996) 109-131p. 

42  DIAZ (2002)  
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uma melhor infra-estrutura, assim como por áreas agrícolas e pecuaristas para auto-consumo, 

aumentando assim a área de desmatamento43. 

A exploração madeireira é mais uma das atividades crítica na Amazônia. A indústria deste 

bem natural  pode ser considerada uma das mais graves ameaças ao ecossistema amazônicos. 

Apesar disto, é a atividade que mais cresceu ultimamente na região, proporcionada pelo 

crescente aumento da demanda interna e pela escassez de oferta no mercado internacional, 

resultado do decréscimo da produção asiática. É importante lembrar que a madeira representa 

um negócio global no valor de US$ 300 bilhões ( isto em valores de 2001). Com números 

deste peso, não podemos nos iludir e pensar no fim imediato desta atividade na Amazônia.  A 

alternativa que tem se colocado é tornar a atividade mais sustentável, digo mais porque é 

impossível tornar a atividade madeireira de produtos nativos sustentável. Cada metro 

quadrado da floresta é riquíssimo em biodiversidade, e a destruição de qualquer parte, por 

menor que seja, atinge o equilíbrio ecológico de toda região44.  

O Instituto de Estudos Amazônicos (IMAZON) apontou uma série de medidas que poderiam 

ser adotadas para tornar o manejo da atividade sustentável. Esta pesquisa foi divulgada em 

1996, e até hoje, depois de mais de 10 anos – prazo apontado pelo instituto para tornar a 

atividade sustentável na região – ainda persiste a exploração predatória de madeiras na região.  

A solução aparente para o controle do desmatamento produzido pela atividade madeireira era 

tentar mantê-la apenas nas regiões já muito afetadas e utilizando manejo sustentável em sua 

prática. 

Outro resultado da política militar foi a implementação de empreendimentos hidrelétricos que 

conseguiu atender às necessidades da população local no ramo energético. Estes 

empreendimentos gerou energia para atender à demanda residencial, industrial e comercial da 

região, e ainda a excedente energético que foi exportado para as regiões Nordeste e Centro-

Oeste45.  

Estimativas de 1998 apontavam a Amazônia como detentora de 45% do potencial de geração 

hidrelétrica do país, portanto, uma atividade impossível de ser banida, uma vez já instalada e 

representando tamanha importância ao país. Mesmo gerando um contrapartida econômica e 

social para a região, a utilização hidrelétrica da Amazônia comprovou-se técnica e  
                                                 
43 ALBAGLI (1998) 213p. 

44 MACHADO (2001) 

45 DIAZ(2002) 
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ambientalmente desastrosa, não justificando assim a ampliação destas atividades na região. 

Como resposta a este fato, muitos cientistas apontam o uso da energia de biomassas como 

uma das alternativas energéticas mais promissoras e a que, sendo explorada sustentavelmente, 

pode conviver harmoniosamente com a biodiversidade 46. 

 

A importância da abordagem deste assunto é demonstrar que a aposta no desenvolvimento da 

região amazônica não deve ser baseada na produção agrícola, pecuária, mineração, ou 

qualquer outro tipo de exploração primária que, além de destruir a chamada “reserva de 

capital”, do futuro potencial de uma floresta ainda com regiões intocadas, continua deixando o 

Brasil, a curto e longo prazo, como importador de tecnologia e exportador de produtos 

primários. Estas atividades, mesmo tendo suas vantagens econômicas, devem ser tanto quanto 

possível minimizadas, ficando restritas à áreas já desmatadas, e não avançar por territórios 

ainda inexploradas. 

 

Portanto, no próximo capítulo, procuraremos evidenciar o perigo da aposta do país no setor 

primário, e demonstrar que a riqueza da floresta deve ser aproveitada através do investimento 

em tecnologia para que possamos alcançar o nível desenvolvimento almejado por todos47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
46 ALBAGLI (1998), 218 p. 

47 BERGMAN; CARVALHO; KANG; SILVA JÚNIOR & VALENZUELA (2002)   
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CAPÍTULO 2: O porquê da ênfase em tecnologia 
 

 Após demonstrarmos a situação econômica e social do país e da região dominada pela 

floresta Amazônica, também conhecida como Amazônia Legal, iremos abordar neste capítulo 

dois pontos muito importantes para traçar o caminho desta dissertação. Primeiramente, 

começaremos explicando porque não se deve continuar com a política exploratória tradicional 

na Amazônia, que desde a época da nossa ditadura militar iniciou a abertura para exploração 

de suas terras através da agricultura, mineração e pecuária, como foi rapidamente visto no 

capítulo anterior. Por fim, iremos abordar a importância do investimento em tecnologia para a 

ascensão econômica do país, rumo a um futuro de maior desenvolvimento. 

  

O principal objetivo deste capítulo é demonstrar que para um país como o Brasil, com todo 

seu potencial natural e econômico, atingir o almejado desenvolvimento é deve-se focar no 

investimento em tecnologia para aproveitamento de seus recursos naturais, abandonando a 

política exploratória primária de sua região de maior potencial, a Amazônia.  

 

2.1 Economia Ecológica : a valorização e mensuração da natureza  
 

De acordo com o que ficou acordado no relatório de Brundtland, desenvolvimento sustentável 

seria o “desenvolvimento que satisfaça as necessidades das presentes gerações sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades”. A 

idéia colocada por este relatório, realizado em 1972, era o de que uma nova ordem econômica 

internacional deveria ser criada para acomodar o conceito de desenvolvimento sustentável. 

Esta preocupação é resultado da constatação tardia dos seres humanos que os recursos 

naturais são finitos e que, se não usarmos de forma racional os que ainda nos resta, não 

poderemos garantir se haverá um “futuro”com as mesmas condições naturais que usufruímos 

atualmente 48. 

 

A emergência de pensamentos ecológicos também influenciou o campo econômico. Era 

preciso superar a economia neoclássica e oferecer ao mundo uma nova análise econômica que 

pudesse incorporar as questões ambientais na formulação de suas teorias. A grande limitação 

                                                 
48 MATTOS & MATTOS (2004), 7p. 
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neo-clássica é que, apesar desta teoria computar os serviços produzidos pelo Homem, ela não 

consegue a mesma eficiência em relação valoração dos serviços oriundos da Natureza. 

Buscando então uma resposta, a economia foi incorporando na sua análise os valores da 

natureza em três fases: Economia dos Recursos Naturais, Economia Ambiental e Economia 

Ecológica. A primeira desenvolveu-se nas décadas de 60 e 70 e dava ênfase à maneira de 

utilização dos recursos naturais. Já a Economia Ambiental, difundida na década de 80, focou 

suas atividade na questão da poluição ambiental.  A última, Economia Ecológica, veio para 

unir e aprimorar os conhecimentos adquiridos por suas antecessoras e ainda acrescentar o 

conceito da sustentabilidade49. 

 

Com a Economia Ecológica, tornou-se possível o cálculo dos limites ao crescimento que 

poderiam ocorrer caso alguns recursos naturais se tornassem escassos ou não conseguissem 

suportar as atividades econômicas que os utilizassem. Resumidamente, a Economia Ecológica 

passa a fornecer a capacidade de calcular o volume de recursos naturais necessários para a 

expansão econômica. Este novo artifício torna-se de fundamental importância para a análise e 

decisão de políticas econômicas, ficando mais claro que tipos de instrumentos devem ser 

utilizados para atingir o objetivo econômico, sem prejudicar o meio ambiente. 

 

A Economia Ecológica, diferentemente da economia neoclássica, reconhece que a 

preservação da Natureza é essencial para a manutenção das condições de vida na terra e, 

conseqüentemente, para o funcionamento, e até mesmo a existência da economia. Pois, a não 

consideração do meio-ambiente nos cálculos econômicos significaria não levar em 

consideração a matéria-prima básica para qualquer atividade econômica, a vida. A Economia 

Ecológica traz a capacidade de se calcular e planejar o equilíbrio entre o objetivo de expansão 

econômica e a capacidade de sustentação dos ecossistemas. Diante desta nova teoria, o meio 

ambiente torna-se um instrumento limitador da expansão econômica, visto que, por mais que 

os avanços tecnológicos possam suprir as necessidades de substituição dos recursos naturais 

escassos, o limite “tempo” passa a ser o diferencial. Isto significa que, mesmo com todos os 

avanços tecnológicos, caso a destruição do meio-ambiente e todos os seus recursos continue 

no ritmo atual, a biosfera não suportará toda a pressão do crescimento econômico.  

 

                                                 
49 Idem (2004), 13 p. 
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A importância de se valorar os recursos naturais, como a biodiversidade, é colocá-la neste 

cálculo limite, ou seja, calcular até onde podem ser utilizados estes recursos para o progresso 

econômico, sem afetar a realização das mesmas atividades econômicas atuais no progresso 

futuro.  

Evidências demonstram que apenas 15% das espécies do planeta são conhecidas, portanto não 

podemos calcular seu valor se mal as conhecemos. Assim, para que tenhamos a oportunidade 

de conhecer o que nos é fornecido gratuitamente pela natureza, temos que preservá-lo.  O 

mundo não pode perder oportunidades por causa da limitação dos conhecimentos econômicos. 

A Economia, assim como toda e qualquer ciência busca resposta para muitas questões ainda 

não respondidas, ela está em processo de evolução. Deste modo, continuar com a ilusão de 

que toda decisão política deve ser encarada apenas pelo prisma econômico não é uma opção 

sustentável para a sobrevivência ambiental, política, econômica e social do país que adotar 

esta visão. A preservação vai muito além dos benefícios econômicos que ela pode trazer, está 

ligada ao bem-estar social, ao prazer de desfrutar a vida em um ambiente diversificado, rico 

em plantas e animais50. 

A grande questão em torno da não preservação da biodiversidade é a sua irreversibilidade. 

Uma espécie extinta nunca mais poderá ser recuperada, e junto com sua eliminação, vai com 

ela também todas as utilidades e benefícios que decorreriam de uma possível descoberta 

científica de suas potencialidades51. 

 

Outra coisa que se deve considerar é a questão da escolha. É preciso optar pela melhor 

atividade implementada na utilização de determinado recurso, no nosso caso, a 

biodiversidade. Qual seria a melhor maneira de utilizá-la? Para respondermos esta questão, 

temos que realizar a análise custo-benefício, analisando os custos da opção pelo 

aproveitamento sustentável da biodiversidade e seus benefícios. Através dos métodos de 

valoração ambiental, poderemos evidenciar então os custos e benefícios de uma determinada 

atividade humana sobre a natureza.  

 

A análise custo-benefício seria o cálculo do custo em realizar uma opção contra o seu 

benefício, e então, comparando este cálculo com as duas opções, escolher aquela que tem a 

                                                 
50 DIAS (1999) 

51 Idem (1999) 
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relação custo-benefício menor52. Na análise custo-benefício em relação às questões 

ecológicas, os benefícios serão os bens e serviços ecológicos, enquanto os custos seriam os 

benefícios que deixaram de acontecer por conta do desvio dos recursos da economia para 

políticas ambientais, em detrimento das demais atividades econômicas. Explicando melhor, a 

análise custo benefício estaria avaliando o que se perderia ao não utilizar uma área preservada 

por uma atividade econômica que não a preservasse. 

 

Além da análise custo-benefício, também não podemos esquecer a análise Custo-eficiência e 

Custo-oportunidade. O custo eficiência buscará escolher, dentro de um leque de opção, aquela 

que atingirá os melhores resultados aos menores custos. Já a análise Custo-oportunidade, que 

é muito importante ao falarmos em biodiversidade, por exemplo, irá analisar o que se perdeu 

ao escolher uma determinada opção. Por exemplo, ao optarmos pela preservação teremos que 

analisar a receita que foi perdida ao deixarmos de utilizar aquela área preservada para o 

plantio de soja, por exemplo. Como veremos mais tarde, ao analisarmos o caso da 

biodiversidade53, veremos que a valoração de apenas alguns benefícios da biodiversidade 

podem já ser suficientes para demonstrar que estes podem superar os seus custos.  

 

A intervenção humana na natureza tem um impacto positivo quando auxilia no funcionamento 

dos ecossistemas naturais ou ajuda na preservação de certas áreas, por exemplo, ou ter 

conseqüências negativas, quando destrói ou desequilibra o meio ambiente, visando apenas o 

lucro. 

 

Atualmente, o que ficou evidente, depois de Brutland, Clube de Roma, Eco 92 e tantos outros 

a posteriori, é que os custos de não preservar a natureza podem superar, em muito, os 

benefícios de destruí-la. A Amazônia brasileira, por exemplo, é um caso especial. Ela ocupa 

uma área que cobre cerca de 60% do território brasileiro, por isso, não é fácil optar pela 

preservação de todo território, assim como é difícil não pensar seriamente nesta hipótese, 

quando sabemos do potencial imenso que ela representa e os custos sociais e econômicos, 

presentes e futuros, de não preservá-la.  

 

 

                                                 
52 MOTTA (2002) 

53  Veremos a potencialidade brasileira para o aproveitamento deste nosso maior recurso no próximo capítulo, em especial na página 57. 
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2.2 Os pontos negativos da expansão da agricultura  
 

A Amazônia entra em uma questão muito complexa, é considerada um tesouro por sua 

biodiversidade, que ainda é muito pouco conhecida, que para se converter em valor 

econômico, é necessário grande investimento em ciência e tecnologia. Como um país em 

desenvolvimento, o Brasil ainda tende muito a se aproximar de políticas públicas cujo retorno 

financeiro é de curto prazo. Tendo uma região considerada uma das maiores províncias 

minerais do planeta, com promissores prognósticos de extração de petróleo e gás, e ocupando 

mais da metade do território nacional, fica fácil entender a complexidade envolvida na opção 

pelo desmatamento zero54. 

 

A seguir, daremos alguns dados que corroboram a idéia de que a floresta vale mais em pé do 

que arrasada, mesmo com todo o potencial financeiro que poderia trazer caso o governo 

optasse por uma política de desmatamento. 

 

Existem várias tentativas de se mensurar o valor econômico dos bens e serviços provenientes da 
biodiversidade da Amazônia. Uma delas á de um pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da 
Amazônia – Inpa que tentou descobrir quanto a humanidade precisaria gastar para manter o planeta 
sem a Amazônia. Estimou que, apenas para controlar o efeito estufa, seriam necessários US$ 3 
trilhões por ano. Uma outra conta, feita por pesquisadores da Universidade de Maryland, nos 
Estados Unidos, concluiu que os benefícios criados pela floresta corresponderiam a US$1,1 trilhão 
por ano. Para corroborar este cálculo, uma revista brasileira recentemente divulgou que, em 
cinqüenta anos, o Brasil poderá estar tirando da Amazônia recursos no valor de US$ 1,28 trilhão por 
ano, mais de duas vezes o atual PIB brasileiro. Este cálculo englobou somente o valor do uso direto 
dos recursos naturais, como a produção de madeira (US$ 3 bilhões/ano), de minério (US$50 
bilhões/ano), de petróleo (US$650 bilhões/ano), de medicamentos e cosméticos ((US$500 
bilhões/ano), absorção de carbono ((US$19 bilhões/ano), a agricultura e o extrativismo (US$50 
bilhões/ano), e o turismo (US$13 bilhões/ano). Se somarmos a esses valores os custos dos serviços 
ambientais da floresta, acharíamos um montante maior do que os US$2 trilhões estimados pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais  Renováveis – IBAMA para toda a 
biodiversidade brasileira. 
 

Depois desta citação, podemos perceber que uma opção contrária à preservação obteria 

resultados negativos, mesmo em curto prazo, se considerarmos os benefícios ambientais da 

floresta para a humanidade. Outro modo de confirmar esta idéia é dando exemplos de países 

que se desenvolveram mantendo a maior parte de suas floresta de pé. Vejamos o exemplo da 

Finlândia e do Japão, onde grande parte do território é revestida por florestas, mesmo tendo 

este último uma grande pressão geográfica e populacional.  

 
                                                 
54 MELLO (2002) 15-38 p. 
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Com uma população de mais de cem milhões de pessoas e um território quase do tamanho de 

estado de São Paulo,o Japão ainda mantém 64% em seu território de área florestal. A 

Finlândia, com quase 70% do território coberto por florestas, mantém uma economia 

madeireira secular, mas de maneira sustentável. Apesar da situação nestes países indicarem 

que o Brasil, tendo 60% do seu território dominado por uma floresta tropical, poderia optar 

pela mesma política de manutenção integral de sua floresta, temos que admitir que a opção é 

possível, mas muito mais complicada em um país com os problemas de desenvolvimento que 

temos e com uma floresta tropical, onde não há ainda experiência de manejo sustentável. 

Como vimos, apesar das dificuldades que podemos enfrentar, é possível afimar que podemos 

optar pela preservação total da floresta (a parte que não foi destruída, cerca de 80%), e que a 

desculpa de destruição da floresta por pressão populacional é extremamente inconsistente.55 

 

Apesar da tentativa deste trabalho de demonstrar que a opção pela retirada da vegetação 

original da Amazônia, desmatando a floresta, não deve ser a opção das políticas públicas, 

devemos deixar claro que a mensuração em valores monetários do valor dos recursos naturais 

é difícil, apresentando muitas limitações metodológicas nas avaliações econômicas para a 

mensuração do valor da biodiversidade. Sendo assim, vamos utilizar alguns argumentos para 

levar o leitor a concluir qual seria a melhor opção para a política nacional no aproveitamento 

destes 60% de nosso território. Devido à limitação deste estudo, foi escolhida apenas duas 

atividades que viabilizaria a utilização sustentável da biodiversidade e recursos naturais 

brasileiros, a biotecnologia e o turismo, sendo que a justificativa desta escolha específica é 

que esta permitiria a preservação quase que total do meio-ambiente amazônico, se bem 

aplicada. 

 

No decorrer deste capítulo, iremos discorrer sobre os custos de se optar pela não-preservação 

da floresta amazônica e, na segunda parte iremos discorrer sobre a importância de, apostando 

na preservação, investir em tecnologia para que possamos ter conhecimento suficiente para 

desfrutarmos de nossa biodiversidade, que ainda resta preservada. 

  

Por se tratar da região mais rica do Brasil, em termos de recursos naturais,   e por estar sendo 

utilizado como celeiro agrícola, é pertinente demonstrar neste trabalho os perigos da expansão 

da soja na Amazônia, não só devido ao comprometimento da floresta trazido pela atividade, 

                                                 
55 VALVERDE (1996)  
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mas por poder ser encarada como um entrave para o desenvolvimento do país. Como 

veremos, a Amazônia, quando analisada a questão da expansão da produção de soja na região, 

pode estar passando por um início do que denominamos de “doença holandesa56”.  

O Brasil presenciou, ao longo de nossa história, ciclos de exploração dos recursos naturais, 

tendo entre eles os mais conhecidos o ciclo do café em São Paulo, o da borracha na Amazônia 

e atualmente nos deparamos com o ciclo das commodities (com especial destaque para a soja) 

no norte e centro-oeste do país, e o do petróleo no sudeste. Semelhante ao que ocorre nos 

demais países em desenvolvimento, esse processo ocorreu com a exploração maciça dos 

recursos naturais por parte de uma minoria, apoiada pelo Estado, gerando um 

empobrecimento da população e uma maior dependência do país em relação a esses recursos 

naturais. A renda gerada pela exploração dos recursos naturais não foi (e não é) partilhada 

nem aplicada no desenvolvimento nacional. Somente uma minoria da população, as elites e 

todos aqueles ligados à exploração desses recursos, beneficiou-se e beneficia-se desta 

atividade. Esse fenômeno descrito é conhecido como rent seeking57. 

Outro problema conectado ao rent seeking, que também ocorre em parte no Brasil é a doença 

holandesa. Geralmente os economistas atribuem esse diagnóstico a países produtores de 

petróleo, mas no Brasil ela também é discutida, mas ganhou uma nova denominação 

conhecida como a “nova doença holandesa”. Segundo Maria Domingues Benetti, ela pode 

ser aplicada pelo fato da abundância de vários recursos naturais existentes que estavam 

inutilizados, ou seja, sem uso econômico, passam a ser ofertados em abundância pela reversão 

na demanda destes produtos no mercado internacional58. 

Para alguns autores como Palma59, o Brasil, assim como alguns países da América Latina, foi 

contaminado pela doença não pela descoberta de recursos naturais, mas sim devido a drástica 

mudança na política econômica na década de 1990, pautada numa liberalização comercial e 

financeira, além de uma profunda mudança institucional. Este fato levou o Brasil de volta a 

                                                 
56 Há uma outra expressão em teoria econômica para explicar a maldição dos recursos naturais conhecida também como “Doença 

Holandesa”, ou Dutch Disease. Essa expressão foi utilizada para explicar o processo de desindustrialização na Holanda durante a década de 

1960. Isto ocorreu após a descoberta de grandes jazidas de gás natural no país, que levou a apreciação do florim e a uma mudança nos preços 

relativos nacionais, o que tornou as exportações de outros produtos menos competitivas, gerando o que foi conhecido como doença 

holandesa. 

57 Rent seeking refere-se a atividades de expropriação que trás retornos positivos para um indivíduo, mas não pra a sociedade. 

58 BENTETTI (2004) p. 197-222  

59 Citado no texto “Exportações agrícolas e desindustrialização:uma contribuição ao debate”, página 1. 
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sua posição ricardiana natural, ou seja, a especialização da economia em produtos intensivos 

em recursos naturais. 

Aproveitando-se da vantagem comparativa neste setor, a economia brasileira inicia um 

processo em que alguns autores chamam de “reprimarização” da pauta exportadora, e as 

poucas indústrias que conseguiram se manter ou surgiram foram aquelas ligadas à 

agropecuária.  

Durante as duas últimas décadas, assistimos a uma progressiva apreciação da moeda 

brasileira, impulsionada pela alta de juros reais, superávits e pelo ingresso de capital 

estrangeiro através, principalmente, da exportação de commodities. Autores como Pastore e 

Pinotti, atribuem esse fenômeno ao aumento dos preços internacionais das commodities e das 

importações mundiais. 

O grande problema dessa apreciação do real foi que não houve um aumento expressivo na 

importação de bens de capital e tecnologia para fomentar a indústria nacional, o que era 

previsto pelos economistas, e nem mesmo houve uma diversificação da produção.  

A ampliação da comercialização de commodities60 agrícolas no Brasil durante a década de 

1990, foi uma das principais responsáveis pelo boom exportador brasileiro em 2002, ajudando 

na obtenção de constantes superávits na balança comercial e, ao mesmo tempo, financiando, 

mesmo que indiretamente, as importações brasileiras. É importante destacar que a área de 

expansão agrícola abrange boa parte da área da Amazônia Legal, principalmente no Estado do 

Mato Grosso. 

Em relação a participação no PIB brasileiro, entre o período de 1990-2003, o setor agrícola 

cresceu a taxas iguais ou superiores a 3%, sendo que, nos últimos três anos, a média das taxas 

anuais atingiu mais de 5%, enquanto que no mesmo período, o setor industrial registrou 

quatro anos de taxas negativas e, nos demais, em apenas três superou o comportamento da 

agricultura.  

Nessa mesma época, houve um aumento significativo da participação do valor das 

exportações agrícolas brasileiras nas exportações mundiais, que passou de 2,67% para 3,4%, 

ou seja, mas de 25% de aumento da participação brasileira no comércio agrícola mundial. 

                                                 
60 Definição: produtos padronizados e não diferenciados, cujos preços são normalmente formados em bolsas de mercadorias do próprio país 

ou do exportador. 
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Mas, ao mesmo tempo, as mesmas estatísticas demonstram que, essa inserção no mercado 

agrícola mundial se deu através da exportação de commodities brutas, ou seja, sem nenhum 

tipo de beneficiamento. Esses dados contribuem, mais uma vez, para confirmar a teses de 

economistas brasileiros que acreditam numa possível desindustrialização do Brasil. 

Atualmente, a situação está se complicando ainda mais com a ameaça da inflação plainando 

sobre o país. Com uma das taxas de juros mais altas do mundo, o país continua aumentando 

esta taxa e freando sua economia. Como resultado, a moeda está cada dia mais valorizada, 

facilitando assim as importações e desestimulando a indústria nacional, ou seja, alimentando 

ainda mais o processo de desindustrialização. Como veremos, este processo é lento, mas está 

tomando cada vez mais espaço em nosso país. 

Segundo notícia publicada no jornal Gazeta Mercantil, desde o final dos anos 80, a 

contribuição do setor industrial para a geração de riquezas no País caiu de mais de 47% para 

cerca de 25%. O mesmo pode-se dizer do emprego na indústria de transformação, que 

absorvia 16% de toda a população ocupada em 1986 e que hoje está abaixo de 14%, segundo 

dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD)61.   

Caso o país continue nesta rota, de expansão da agricultura e do agronegócios, além de 

prejudicar a natureza, o país estará desviando recursos que poderiam estar sendo investidos 

em pesquisa na área biotecnológica para aproveitamento de nossa biodiversidade, e não 

apenas para atender as necessidades da agroindústria. 

Portanto, após todo o progresso brasileiro na área agropecuária e do beneficiamento destes 

produtos ocorridos nos últimos anos, às custas de um desaquecimento do setor industrial 

brasileiro, o resultado final foi um pequeno progresso, se comparado aos malefícios causados 

em nossa estrutura econômica. Assim, cabe a nós perguntarmos, houve algum benefício com 

a commoditização? 

Tomando em consideração o período recente, ou seja, os últimos dez anos, percebemos que as 

atividades industriais têm se tornado cada vez menos significativas dentro da economia 
                                                 

61ARRUDA; COLLET; GUIMARÃES & NASCIMENTO(2006) 
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brasileira e após a liberalização comercial, o emprego dos recursos naturais tornou-se cada 

vez mais expressivos dentro da cadeia produtiva, com um aumento das exportações de 

produtos agropecuários e de matérias-primas, e uma desaceleração do setor industrial.  

Portanto, a grande preocupação é por esse processo acontecer ao mesmo tempo que o setor do 

agronegócio cresce. Esse último, já corresponde a 70% dos saldos positivos totais da balança 

comercial brasileira. 

A priorização da agricultura na pauta exportadora brasileira fez com que a maioria dos 

recursos existentes no país, mão-de-obra, capital e recursos naturais, se deslocasse em 

abundância para o setor primário. O progresso da agricultura na economia do país veio como 

conseqüência do aumento da demanda internacional, e foi acompanhado de perto pelo 

aumento das oportunidades de emprego e  negócios rentáveis no setor. Neste contexto, os 

outros setores, que já estavam mais fracos economicamente, começaram a definhar ainda 

mais. Produtos antes produzidos internamente passaram a ser importados e alguns produtos da 

pauta exportadora do agronegócio, que eram produzidos internamente passaram a ser 

exclusivos para atender a demanda externa. 

Com a compilação dos outros setores econômicos, não ligados ao setor dos recursos naturais, 

numa visão a longo prazo, todo o avanço tecnológico e os ganhos de produtividade obtidos 

pelas indústrias nacionais no passado desaparecem, tornando o país, aos poucos, num mero 

exportador de matérias-primas brutas, com pouco valor agregado. O pior da expansão da 

agricultura na economia brasileira é a grande dependência de produtos, cujos preços sofrem 

com o alto grau de oscilação no mercado mundial. Deste modo, a economia do país passa a 

depender mais ainda do crescimento e manutenção da demanda externa para seu crescimento 

e desenvolvimento. 

Dados do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) mostraram que desde 

1980 vem ocorrendo uma queda na participação da indústria na economia nacional, fruto da 

crise que abrangeu quase todos os países latino-americanos neste período. 

Segundo estatísticas da Organização Mundial do Comércio (OMC) entre os anos de 1994 e 

2004, houve um declínio nas exportações de manufaturados brasileiras de 58% para 54%, e as 

importações dos mesmos cresceram de 76% para 77%, indicando que o saldo líquido no 
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balanço de manufaturados nacionais é negativo62, e em longo prazo, se a política econômica 

do governo não se modificar, esse gap tende a aumentar.  

No período de 1987-2005, observou-se um crescimento da participação dos produtos básicos 

na pauta de exportação, sendo que dentro dos produtos manufaturados analisados, grande 

parte é composta por produtos manufaturados ligados diretamente a rede agrícola de 

produção. 

Maria Domingues Benetti conclui que no período de 1995-2005 não houve um aumento 

significativo de produtos industrializados de maior valor acrescentado nas exportações 

brasileiras, ou seja, constata-se uma ausência no crescimento industrial brasileiro na última 

década. 

Esse tipo de comportamento é absurdo, pois os setores de agronegócios agregam menos 

densidade tecnológica, ou seja, é abdicar do desenvolvimento tecnológico local em química 

fina, telecomunicações, indústria de transportes e, analisando a região amazônica, perde-se a 

oportunidade de pesquisa em desenvolvimento de remédios e outros tipos de produtos que 

aproveitariam a diversidade de nossa flora e fauna. Pelo contrário, o que vem ocorrendo é o 

aumento do desmatamento por conta do avanço da soja e pecuária. Continuar com a 

exploração do solo amazônico para a exploração agrícola  significaria continuar na periferia 

do mundo, pois a soja, como qualquer commoditie, tem sua lucratividade incerta, e, além 

disso, não há garantia de continuidade da produtividade a longo prazo nas regiões do bioma 

amazônico, devido a incerteza da qualidade do solo que, apesar de aparentemente fértil, 

acredita-se que cerca de 62% dos solos amazônicos são de baixo ou nulo potencial agrícola63. 

O Brasil tem uma economia razoavelmente diversificada e não faz sentido retroceder para um 

estágio inferior de produção, principalmente focar sua produção em commodities agrícolas. 

Esse deslocamento representa uma perda de competitividade da economia brasileira. 

Desindustrialização ou não da economia, o que importa destacar nesta reflexão é que a aposta 

na exploração da Amazônia através de extração primária de seus recursos naturais ou da 

retirada de sua vegetação para a atividade agrícola ou pecuária, não é a melhor opção para o 

desenvolvimento do país. 

                                                 
62 Esse saldo foi positivo somente em 2004.. 

63 RAMOS (2000) 
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Não podemos esquecer que uma das causas fundamentais da destruição florestal, segundo o 

relatório da Convenção sobre a Diversidade Biológica que analisa a retrospectivas políticas do 

tema da biodiversidade, de 1972 a 2002, é a conversão da floresta para fins agrícolas. A perda 

da biodiversidade significa a dissolução  do pilar fundamental da sustentação da vida humana.   

Em termos gerais, a expansão da agricultura, pecuária e mineração na região da Amazônia 

Legal levou à alteração de cerca de 15% de seu ecossistema, segundo a reportagem sobre a 

Amazônia na revista Problemas Brasileiros64. Analisando a questão da ameaça de 

desindustrialização do país, somado à perda da biodiversidade conseqüente da expansão da 

fronteira agrícola no Norte e Centro-Oeste65, e acrescentando superioridade da tecnologia no 

mundo, não deixamos dúvidas que o único caminho para o país é o desenvolvimento 

tecnológico.  Tendo a biotecnologia como promessa de novo paradigma do século XXI, e 

possuidor da maior biodiversidade mundial, matéria prima principal para a biotecnologia, 

vemos que o aproveitamento sustentável da biodiversidade é a resposta mais lógica para a 

questão amazônica. 

Como veremos no próximo capítulo, apesar de ainda incipiente, o desenvolvimento da 

biotecnologia no país está em um estado razoável de avanço, apresentando até mesmo 

liderança mundial em certas áreas. Apesar de desafiador, o desenvolvimento de uma indústria 

de biotecnologia brasileira que utilize nossos recursos amazônicos não é uma idéia utópica, 

mas possível.  

 

2.3 O Papel da Tecnologia 
 

No mundo de hoje, o conhecimento e informação são a base essencial da nova ordem global e 

o principal vetor de toda dinâmica econômica. Ao analisarmos a região amazônica,  

percebemos que para o desenvolvimento econômico da região, o governo, as universidades e 

o empresariado devem se juntar na busca de uma  alternativa sustentável para o 

aproveitamento econômico de seus recursos. Os governos, tanto estaduais quanto federais, 

devem se concentrar na estratégia mais lucrativa e a menos danosa para a natureza66. 

                                                 
64 SILVEIRA (2006 ) 

65 Regiões brasileiras que possuem os principais ecossistemas brasileiros e dos mais importantes do mundo, a Floresta amazônica e o 

Pantanal 

66 SILVA (2002)  55-84 p. 
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Além disso, para que o desenvolvimento sustentável da Amazônia esteja atrelado ao 

desenvolvimento econômico do país, o governo terá que investir em educação, em todos os 

níveis, para que a nação aumente seu contingente de especialistas e ao mesmo tempo crie na 

população uma consciência sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Porque 

tocar no assunto da educação primária e não apenas superior? Porque só através de indivíduos 

conscientes de seus direitos e deveres, de seu papel como cidadãos, podemos garantir um 

futuro seguro para nossa floresta67. 

 
É um grande desafio para um país em desenvolvimento optar pela sustentabilidade tendo uma 

região como a Amazônia. Pouquíssimos países conseguiram se desenvolver mantendo mais 

de 40% de seu território preservado, para isso, o país terá que traçar o seu próprio caminho 

(apesar de ocupar 60% do território brasileiro, não podemos esquecer que cerca de 20% da 

área já foi desmatada). Se conseguirmos, seremos os pioneiros, em relação à preservação de 

floresta tropical, e talvez, únicos a realizar esta façanha68. Não devemos esquecer que hoje o 

mundo não é o mesmo da primeira ou segunda revolução industrial, estamos em um novo 

estágio do capitalismo, onde o domínio da tecnologia é o diferencial, e não a exploração dos 

recursos naturais69. 

Até a década de 1960, o número de cientistas formados no Brasil era muito reduzido, mas 

após a criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em 1951, o país começou a criar as 

bases tecnológicas que hoje o coloca como o país latino americano com a maior comunidade 

científica. 

No governo do atual presidente, Luiz Ignácio Lula da Silva, foi implementado no Brasil a 

Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (PNCT&I), com o objetivo de 

transformar o CT&I em um instrumento de desenvolvimento nacional, recuperando o tempo 

em que a área de Ciência e Tecnologia era considerada como secundária, dando-lhe o status 

de estratégica para o país.70   

                                                 
67 Idem 55-84 p. 

68 SILVEIRA (2006) 

69 MELLO(2002) 15-38p. 

70 REZENDE (2006)   
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Os objetivos do PNCT&I que mais se destacam, ao analisarmos como a nova estratégia 

nacional de investimento em tecnologia poderia favorecer no aproveitamento sustentável dos 

recursos da floresta, são: 

• Estímulo ao empresariado para investir em CT&I, dividindo esta tarefa com o Estado; 

• Integração de todas as regiões no esforço para o aprimoramento da CT&I; 

• Transformar a CT&I em instrumento estratégico para o desenvolvimento do país com 

foco no aproveitamento sustentável da biodiversidade brasileira, e atenção especial 

para a Amazônia, favorecendo as ações de cooperação internacional; 

• Ampliar a capacidade das populações locais de difundir o progresso técnico, 

auxiliando assim no aprimoramento das condições de vida das populações mais 

carentes do país. 

Como um incentivo para empresas estabelecidas no Brasil investirem mais em CT&I, o 

governo criou duas novas leis, entre 2004 e 2005, lançando uma nova modalidade de 

financiamento para as empresas, a subvenção econômica. Com este mecanismo, as empresas 

podem receber financiamento do governo, sem a obrigação de reembolsá-lo, o que era 

proibido legalmente antes destas leis entrarem em vigor. As duas leis que deram um novo 

instrumento para o Ministério da Ciência e Tecnologia para promover o investimento nesta 

área foram:  Lei da Inovação e a Lei do Bem. 

A LEI Nº. 10.973, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, denominada “Lei da Inovação”, reflete a 
necessidade do país contar com dispositivos legais eficientes que contribuam para o delineamento de 
um cenário favorável ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao incentivo à inovação. 
O desafio de se estabelecer no país uma cultura de inovação está amparado na constatação de que a 
produção de conhecimento e a inovação tecnológica passaram a ditar crescentemente as políticas de 
desenvolvimento dos países. Nesse contexto, o conhecimento é o elemento central das novas 
estruturas econômicas que surgem e a inovação passa a ser o veículo de transformação de 
conhecimento em riqueza e melhoria da qualidade de vida das sociedades. 

A Lei vem também ao encontro da atual Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE) do Governo Federal, na medida em que esta propugna entre outros objetivos, o de melhorar 
a eficiência de setor produtivo do país de forma a capacitá-lo tecnologicamente para a competição 
externa, assim como na necessária ampliação de suas exportações, mediante a inserção competitiva 
de bens e serviços com base em padrões internacionais de qualidade, maior conteúdo tecnológico e, 
portanto, com maior valor agregado71. 

                                                 
71BRASIL, Ministério da Ciência e Tecnologia.(2004) 
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Esta lei está baseada em três vertentes, que buscam apoiar a parceria estratégica entre 

universidades, institutos tecnológicos e empresas; estimular a participação de instituições de 

ciência e tecnologia no processo de inovação; e incentivar a inovação dentro da própria 

empresa. 

A Lei n.º 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como Lei do Bem, em seu Capítulo 
III, permite de forma automática o usufruto de incentivos fiscais pelas pessoas jurídicas que realizem 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.  

Dentre esses destacam-se as deduções de Imposto de Renda de dispêndios efetuados em atividades de 
P&D que podem representar um valor de até o dobro do realizado pelas empresas72.  

Estas leis buscam incentivar o empresariado brasileiro a investir em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), para que os avanços nesta área comece a gerar um maior impacto na 

geração de emprego e renda, e no crescimento do país. Quando o P&D se restringe às 

universidades e centros de pesquisa, a tecnologia gerada passa a ter também abrangência 

limitada, não produzindo tantos efeitos positivos quanto no sistema de produção de uma 

empresa.  

O que se pode concluir é que comportamento do empresariado brasileiro precisa mudar para 

que o sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) passe a contribuir com 

maior peso no desenvolvimento do país. As empresas nacionais precisam entender que a 

pesquisa em tecnologia faz parte do seu próprio progresso, e que qualquer empresa que deseje 

estar no topo do mundo precisa assumir os riscos do investimento em tecnologia para alcançar 

seus objetivos.  

Em 25 anos, o país teve uma das piores taxas de crescimento entre os emergentes, como 

vimos detalhadamente nos parágrafos anteriores. Mas, segundo o diretor-geral da Sociedade 

Brasileira Pró-Inovação Tecnológica (PROTEC), a fonte do rápido crescimento dos outros 

países dos BRICs, Rússia, China e Índia, foi a aposta em inovação tecnológica das empresas. 

Enquanto o país não tomar a sério uma política de incentivo à inovação, não vamos chegar 

perto da taxa de crescimento dos demais países emergentes, que hoje está acima de 6% ao ano 

em média73. 

 

                                                 
72 BRASIL, Ministério da Ciência e Tecnologia (2005)     

73 KOROTTCHENKO & NICOLSKY (2008) 
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Tanto Gilberto Dupas quanto Celso Furtado acreditam que, no mundo globalizado atual, 

levará vantagem aquele que estiver a frente da vanguarda tecnológica. Estas constatações 

trazem mais uma vez à tona a questão da necessidade do Brasil colocar em prática e criar 

novos programas nacionais que viabilizem o desenvolvimento de nichos tecnológicos, 

permitindo agregar valor a nossa produção. Não podemos esquecer que os países que 

conseguiram se tornar desenvolvidos no pós-guerra (Novas Economias Industrializadas), 

como a Coréia do Sul, foram os que investiram em educação e tecnologia, e tiveram uma 

postura de promoção de suas exportações74. 

 

Dupas, ainda, ao analisar Jorg Meyer-Stamer, reconhece que não há como, mesmo em países 

desenvolvidos, criar uma estratégia de inovação tecnológica em todas as áreas, é preciso 

escolher uma opção. Como exemplo, podemos citar alguns exemplos de indústrias brasileiras, 

que através de uma política estratégica do governo para cada setor e uma política de 

cooperação internacional, conseguiram se desenvolver e hoje são líderes mundiais, como a 

Embraer. Fundada em 1969, assim como a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional, 

estas empresas são o resultado de um projeto do governo para impulsionar o desenvolvimento 

do Brasil, recebendo todos os subsídios e apoios necessários para que se tornassem o que são 

atualmente. 

 

O segredo destas empresas foi o grande incentivo do governo e o investimento no primordial, 

o conhecimento. Para melhor detalharmos a atuação governamental nestes setores, 

descreveremos brevemente a trajetória da Embraer. Esta empresa foi fundada após um longo 

período de estruturação de um centro de pesquisa de ponta no Brasil para indústria 

aeronáutica, que foi o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o Centro Tecnológico da 

Aeronáutica (CTA). O ITA foi criado a partir de um convênio com o Massachusetts Institute 

of Tecnology, que serviu como modelo universitário para a sua formação. Estes dois centros 

de formação de recursos humanos e de produção tecnológica alcançaram sua excelência com 

o apoio do governo americano  através da Ajuda Pública ao Desenvolvimento financiada pela 

Angency for International Development, que, dentre outras coisa, ajudou o ITA a estabelecer 

um convênio com a também renomada Universidade de Michigan.  

 

                                                 
74 FURTADO (2001)  419 p. 
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A partir da busca por excelência em recursos humanos, o Brasil conseguiu construir uma 

indústria aeronáutica com desenvolvimento científico autóctone, conseguindo sobreviver e 

sobressair no mercado nacional e mundial. O sucesso e a sobrevivência da indústria 

aeronáutica no Brasil só foi possível devido a presença de instituições tecnológicas de 

excelência e um projeto estratégico nacional que desenhou o caminho de implementação, 

desenvolvimento e crescimento da Embraer 75. 

 

Desde 1998 a empresa passou a ser uma empresa de economia mista, sendo metade do 

governo e outra parte privada. Até o momento, a empresa já produziu cerca de 5000 aviões, 

que hoje operam em 78 países, nos cinco continentes, se consagrando como uma das maiores 

empresas aeroespaciais do mundo76. 

 

Como nosso objeto de estudo nesta dissertação é a riqueza natural amazônica, e partindo de 

vários indícios, acreditamos que o país deve optar pela área em que o conhecimento mundial 

sobre ela ainda é incipiente em que tenha uma vantagem comparativa em relação aos demais. 

Qual outra área seria que não a biotecnológica? O Brasil, como veremos mais adiante, possui 

tecnologia suficiente para desenvolver estar área e, o principal, a matéria prima para os 

estudos, a maior biodiversidade do planeta77. 

 

Ao que tudo indica, o século XXI será a Era do gen e do paradigma biotecnocientífico, 

portanto, aqueles que o dominarem, terão vantagem sobre os demais78. Diante deste fato, fica 

claro que o Brasil deve aproveitar esta “janela de oportunidade” através de políticas 

específicas que possam potencializar suas vantagens e colocar o país no topo mundial na área  

biotecnológica. 

Visto a necessidade do investimento em tecnologia para o desenvolvimento do país, 

apresentamos assim os princípios básicos para o desenvolvimento do próximo capítulo que irá 

tratar das potencialidades do aproveitamento da biodiversidade amazônica através da aposta 

no investimento em tecnologia. 

 

                                                 
75 FORJAZ (2005)  

76 Site da Empresa: www.embraer.com.br 

77 DUPAS (2001), 437 p. 

78 RAMALHO (1990) 204p. 
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CAPÍTULO 3: A biodiversidade e seu valor 
 

A biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo 

equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas, e fonte de imenso potencial de uso econômico. Por 

conseguinte, a perda da biodiversidade compromete a manutenção do equilíbrio ecológico. 

Além do mais, a biodiversidade é a base das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras, 

florestais e, também, a base para a estratégica indústria da biotecnologia79. 

 

Segundo as leis do Brasil, nossa biodiversidade é propriedade do Estado, corroborando assim 

o que foi definido na Convenção sobre a Biodiversidade Biológica. De acordo com a 

legislação brasileira, são propriedades do Estado: 

 

• Os recursos naturais da Plataforma Continental e da Zona Econômica Exclusiva 

(art.20, Constituição Federal e Convenção sobre Direito do Mar); 

• Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que 

vivam naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus 

ninhos, abrigos e criadouros naturais (art. 1º, Lei 5.197 de 1967) 

• A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira; sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem preservação do meio-ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais (art.225, Constituição Federal)80 

 

Apesar das várias discussões, a verdade é que é muito difícil a decisão sobre o aproveitamento 

futuro ou presente da Floresta Amazônica. Os céticos diriam que, um país em 

desenvolvimento não pode pensar em aproveitamento econômico futuro, quando cerca de 

30% da população ainda pertence à linha de pobreza. Mas, se um país tiver uma política 

orientada apenas para a resolução dos problemas imediatos, sem pensar no futuro, nunca sairá 

de sua condição de subdesenvolvimento. É preciso investir para se obter resultados positivos 

no futuro. 

 

Abaixo, apresentamos alguns dados do Ministério do Meio Ambiente sobre a biodiversidade 

brasileira para que, ao analisar sua magnitude, entendamos a importância de se preservá-la. 
                                                 
79 DIAS (2002) 19p. 

80 Idem (2002) 29p. 
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O Brasil abriga o maior número de primatas com 55 espécies, o que corresponde a 24% do total 
mundial; de anfíbios com 516 espécies; e de animais vertebrados com 3.010 espécies de vertebrados 
vulneráveis, ou em perigo de extinção. O país conta também com a mais diversa flora do mundo, 
número superior a 55 mil espécies descritas, o que corresponde a 22% do total mundial. Possui por 
exemplo, a maior riqueza de espécies de palmeiras (390 espécies) e de orquídeas (2.300 espécies). 
Possui também 3.000 espécies de peixes de água doce totalizando três vezes mais que qualquer outro 
país do mundo. 
 

O Brasil é agraciado não só com a maior riqueza de espécies, mas, também, com a mais alta taxa de 
endemismo. Uma em cada onze espécies de mamíferos existentes no mundo é encontrada no Brasil 
(522 espécies), juntamente com uma em cada seis espécies de aves (1.622), uma em cada quinze 
espécies de répteis (468), e uma em cada oito espécies de anfíbios (516). Muitas dessas são exclusivas 
para o Brasil, com 68 espécies endêmicas de mamíferos, 191 espécies endêmicas de aves, 172 
espécies endêmicas de répteis e 294 espécies endêmicas de anfíbios. Esta riqueza de espécies 
corresponde a, pelo menos, 10% dos anfíbios e mamíferos e 17% das aves descritas em todo o 
planeta81. 
 
Em resumo, o Brasil possui de 15 a 20% de toda a biodiversidade mundial. Se contarmos toda 

a nossa área florestal, possuímos cerca de 30 a 40% das florestas tropicais mundiais. Além da 

biodiversidade, temos em nossa terra o que muitos denominam “o ouro do século XXI”, 

12,5% da água potável planetária, em um só país, em um mundo de mais 190 países. Alguns 

cientistas especulam a formação de um a organização de países exportadores de água82. Todos 

estes dados são para comprovar que o discurso “preservacionista” não é apenas ideológico, 

mas uma questão de sobrevivência, não só do Brasil, mas do planeta, e a opção pela 

preservação deste tesouro não pode ser mais vista como um ato de ufanismo, mas como uma 

reserva de capital, para o presente e futuro83.  

 

Alguns dos mais ricos biomas do mundo são também encontrados no Brasil:  a Amazônia, o 

Pantanal, a Mata Atlântica e os Cerrados. Somente a Amazônia responde por cerca de 26% 

das florestas tropicais remanescentes no planeta84. É importante lembrar que, embora 

cobrindo apenas 10% da superfície da terra, os pesquisadores acreditam que as florestas 

tropicais podem conter aproximadamente 90% das espécies mundiais85. 

 

O desconhecimento da biodiversidade planetária é muito grande ainda, calcula-se que exista 

entre 5 a 30 milhões de espécies de organismos vivos atuais. Comparando com o início da 

                                                 
81 Informação retirada do portal do Ministério do Meio Ambiente sobre Riqueza de espécies. 

82 O tema da água como riqueza amazônica será abordado com mais preciosidade de detalhes no próximo capítulo. 

83 ARAGÓN (2002) 

84  SANTOS (2000) 

85 DIAZ (2002)  
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vida na terra, podemos perceber como perdemos desde então, quando eram cerca de 500 

milhões, segundo estimativas86.  

 

Para entendermos o potencial do qual falamos, analisemos o fato de que apenas 15% das 

espécies do planeta são conhecidas. Portanto, para que tenhamos a oportunidade de conhecer 

o que nos é dado pela natureza, temos que preservá-lo. O mundo não pode perder 

oportunidades por causa da finidade dos conhecimentos econômicos, a Economia, assim 

como toda e qualquer ciência busca resposta para muitas questões ainda não respondidas. 

Como tudo na vida, a Economia está e ficará em processo de evolução contínuo, e que sempre 

urgirá por novas teorias para responder questões que aparecem a cada dia. Por isso, não 

podemos continuar com a ilusão de que em toda decisão política prevalecer apenas o prisma 

econômico. A preservação vai muito além dos benefícios econômicos que ela pode trazer, está 

ligada ao bem-estar social, ao prazer de desfrutar a vida em um ambiente diversificado, rico 

em plantas e animais87. 

 

A grande questão em relação a não preservação da biodiversidade é a sua irreversibilidade. 

Uma espécie extinta nunca mais poderá ser recuperada, e junto com seu banimento, 

conseqüentemente, eliminam-se também todas as utilidades e benefícios que decorreriam de 

uma possível descoberta científica de suas potencialidades. 

 

De acordo com os autores apresentados neste estudo, a biodiversidade deixou de ser uma 

questão ambiental e passa a ser estratégica no ponto de vista econômico e geopolítico, pois 

agora os países terão que disputar o acesso a esta riqueza. Sendo o Brasil o país que detêm a 

maior biodiversidade, o governo deve colocar a questão da proteção desta riqueza como 

prioridade nacional, protegendo-a não apenas da ameaça externa, mas principalmente da 

ameaça interna. 

 

Ao sediar a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 

1992, e ratificar a assinatura da Convenção sobre Diversidade Biológica, o Brasil reassume e 

reforça o compromisso constitucional de proteger a biodiversidade e o patrimônio genético do 

país, dando um novo impulso à história de ações de conservação no país. A verdade é que a 

realização da UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) no 
                                                 
86 ALBAGLI (1998) 64p. 

87 DIAZ (2002) 
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Brasil foi um grande passo para o início da criação de uma consciência coletiva a respeito da 

preocupação com um desenvolvimento de bases sustentáveis. O ano de 1992 foi considerado 

um marco da nova política ambiental brasileira no sistema internacional88. 

 

Na Conferência de 92, alguns compromissos foram assumidos pela maioria dos países, dentre 

eles uma convenção sobre a Mudança Climática, outra sobre Biodiversidade, e também uma 

Declaração sobre Florestas. A Conferência aprovou, igualmente, documentos de objetivos 

mais abrangentes e de natureza mais política: a Declaração do Rio e a Agenda 21. Ambos 

transmitem o conceito fundamental de desenvolvimento sustentável, que combina as 

pretensões compartilhadas por todos os países, de unir o progresso econômico e material com 

a necessidade de uma consciência ecológica. 

 

Esta conferência foi considerada um marco da história da humanidade, pois a partir desta 

data, o desenvolvimento passou a ser encarado por outro prisma. Ficou claro que o padrão 

consumista e auto-degradante que havia sido o modelo do desenvolvimento até então não 

poderia continuar, já que o mundo dava sinais de que os limites da natureza estavam sendo 

atingidos. Os integrantes da Conferência chegaram à conclusão que o futuro da humanidade 

depende de esforço mútuo, não só dos governos, mas da sociedade civil, das empresas, de 

todos. Afinal, há muito tempo os países não são mais isolados, a globalização também 

significa interdependência, principalmente a nível ambiental, sendo assim, o futuro da 

humanidade estaria nas mãos de todos, indiscriminadamente89.  

 

Na UNCED foi elaborado o primeiro tratado internacional a reconhecer o papel da 

biodiversidade no desenvolvimento sustentável, a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB), em 1992. Segundo a definição da Convenção, a diversidade biológica seria “a 

variabilidade de organismos vivos de todas as origens e os complexos ecológicos de que 

fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas” (Artigo 2° da Convenção). A variabilidade da vida é fundamental para a 

harmonia ecológica. Cada ser vivo deve ter objetivos e funções diferentes para que o ciclo da 

vida se torne mais eficiente, pois quanto maior a variabilidade, maior sua capacidade para 

enfrentar as dificuldades, para sobreviver às adversidades90. 

                                                 
88 VIOLA (1998) 

89 Idem(1998) 

90 ALBAGLI (2001) 
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Os principais objetivos da Convenção são a conservação da biodiversidade; o uso sustentável 

de seus componentes, visto que esta seria a única forma de salvar a biodiversidade, ou seja, 

dando-a uma utilidade expressa economicamente; e a divisão justa e igualitária dos benefícios 

advindos dela, o que inclui beneficiar todos, o país rico em biodiversidade e aquele 

proprietário da tecnologia que é capaz de tirar proveito econômico desta. 

 

A priorização da biodiversidade, como foco internacional do “preservacionismo”, ocorreu 

após o avanço da tecnologia que propiciou a manipulação genética dos seres vivos. A partir 

deste avanço, a  biodiversidade passa a ser considerada um capital natural de realização 

futura, a matéria-prima principal de muitos segmentos industriais. Antes, a biodiversidade era 

aproveitada na alimentação, agricultura, medicina entre outras áreas, mas com o advento da 

biotecnologia e engenharia genética, seu potencial econômico, político e social aumentou 

exponencialmente. 

 

Uma das possibilidades para a utilização da biodiversidade brasileira poderia ser a 

implementação de novas espécies na dieta alimentar mundial. O que ocorreu é que a 

globalização padronizou o consumo, limitando a população a apenas algumas dezenas de 

alimentos, que são responsáveis pela maior parte do comércio mundial, quando poderíamos 

melhor utilizar as demais existentes, que muitas vezes são destruídas para o cultivo daqueles 

da dieta padrão. Por outro lado, a diversificação da alimentação, utilizando produtos nativos 

para a alimentação local, diminuiria a pressão pela destruição de áreas florestais para o cultivo 

de espécies exógenas de grande valor no mercado internacional, como a soja na Amazônia, 

por exemplo.91 

 

Como podemos observar no artigo de Paul Krugman sobre a “crise mundial de alimentos”, o 

grande problema de desabastecimento está em torno de alimentos tradicionais da dieta 

mundial, principalmente de grãos, como o milho e a soja. Pensando na imensa biodiversidade 

brasileira, contendo milhares de espécies de frutas e vegetais onde a maior parte não é se quer 

aproveitada na dieta dos próprios brasileiros, imaginamos que uma das alternativas para o 

                                                 
91 ALBAGLI (1998) p. 67. 
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aproveitamento sustentável da região poderia ser, através do manejo responsável desta 

riqueza, inserir na dieta mundial alguns dos alimentos abundantes na floresta92.  

 

O Brasil é o terceiro exportador mundial de alimentos, conta com uma alta tecnologia na 

agroindústria (basta lembrarmos-nos da Embrapa93) e possui a maior reserva continental de 

solos agricultáveis. Apesar da megadiversidade brasileira, a sua economia é dependente de 

espécies exóticas, como o café, a cana de açúcar, a soja, o cacau, arroz, os bovinos,... Isso 

também retrata o quanto o país poderia ganhar com a inserção de produtos nacionais de 

origem, como já faz com o abacaxi, amendoim, o caju, a castanha-do-pará, entre outros94. 

 

Um bom e atual exemplo, de um dos alimentos mais comuns na dieta indígena da Amazônia é 

a mandioca. As expectativas para o ano de 2008 era que o lucro para o produtor da mandioca 

superasse o da soja no Brasil. Tudo isso por causa do aumento das cotações do milho no 

mercado internacional, sendo uma das conseqüências da produção do bicombustível norte-

americano, que tem como base esta commoditie. A mandioca, por produzir também o amido, 

está substituindo o milho nas indústrias de alimentação e papel, que usam este produto como 

matéria-prima95.  

 

Apesar de já estarmos observando as conseqüências atuais da Crise de Alimentos, o que ainda 

esperamos é que a demanda mundial de alimentos dobre em cinqüenta anos. O Brasil pode 

aproveitar esta demanda e entrar num mercado futuro não tão concorrido quanto o atual, visto 

que o potencial de expansão agrícola dos países desenvolvidos, hoje um dos grandes 

produtores mundiais de alimentos (EUA e UE), é limitado. Obviamente, que esta estratégia de 

inserção de produtos amazônicos na dieta mundial deve ser pensada com muita cautela, para 

evitar uma exploração desenfreada de seus recursos como ocorreu na época da exploração da 

borracha e atualmente com madeiras, plantas e animais raros. Esta também pode ser uma 

alternativa para evitar que as terras ocupadas por floresta sejam desmatadas para o plantio de 

soja, como já vem ocorrendo, ou cana-de-açúcar, por conta da onda do bicombustível 

produzido a partir do etanol.  

 

                                                 
92 KRUGMAN (2008) 

93 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
94 DIAS (2002) 40p. 

95 BATISTA (2008) 
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Na CDB, uma das maiores contribuições para países como o Brasil, megabiodiversos, foi a 

confirmação dos direitos soberanos destes sobre seu patrimônio natural e sobre todo o 

proveito derivado desta riqueza96.  

 
“... a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e o 
compartilhamento justo e eqüitativo dos benefícios derivados da utilização dos recursos 
genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência 
adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e 
tecnologias 97.” 
 

Esta confirmação da soberania sobre os recursos naturais do país foi de fundamental 

importância para países em desenvolvimento, que são a maioria na listas dos países 

megadiversos. Apesar da vantagem em relação à grande variabilidade de espécies, a maioria 

não possui tecnologia suficientemente avançada para o aproveitamento de sua riqueza 

biológica. Sendo assim, é de extrema importância que os países do Sul possam desenvolver 

tecnologia capaz de aproveitar comercialmente seus recursos naturais e ao mesmo tempo 

preservá-los, pois só é possível a garantia da preservação se houver compensação financeira à 

preservação de sua natureza98.  

 

Até a década de 70 prevalecia a idéia da biodiversidade como “herança comum da 

humanidade”, mas, com o movimento dos países não-alinhados e suas preocupações em 

garantir os direitos dos países em desenvolvimento99, passou a se defender que os benefícios 

decorrentes da utilização da biodiversidade por indústrias nos países desenvolvidos deveriam 

ser compartilhados com os países detentores do bem. A soberania sobre seus recursos naturais 

já era garantida aos países pelas Nações Unidas, desde os anos 60, sendo este direito foi 

retificado na Conferência de Estocolmo e na CDB, em 1992100. 

 

Apesar da soberania dos Estados-nacionais sobre sua biodiversidade, é de senso comum que a 

sua salvaguarda é de importância mundial e, por isso, os custos de sua preservação não devem 

ser restritos aos países detentores dos recursos biológicos, mas devem ser compartilhados, 

através de cooperação internacional, com todos os países do globo. O compartilhamento do 

custo da preservação dos recursos naturais mundiais ocorre principalmente porque a grande 
                                                 
96 SCHOLZE (2002) 

97 Convenção sobre a Diversidade Biológica das Nações Unidas (1992) 

98 SCHOLZE (2002) 

99 Os líderes do movimento eram Brasil e Indonésia, um dos países de maior biodiversidade e por isso, os com maior interesse pelo tema. 

100 ALBAGLI (1998) 92 p. 
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maioria dos países ricos em biodiversidade não possui recursos suficientes para o 

investimento maciço na preservação e uso sustentável de sua biodiversidade101. 

 

A grande questão é que os recursos dos países em desenvolvimento (a biodiversidade, no 

caso) estão disponíveis sem nenhuma barreira à entrada, enquanto os recursos dos países 

desenvolvidos (a tecnologia de utilização da biodiversidade) estão protegidos por leis de 

propriedade intelectual.  

 

Durante a CDB, ficou também acordado que ao abrir para os países desenvolvidos o acesso a 

sua biodiversidade, os países em desenvolvimento ganhariam a possibilidade da transferência 

tecnológica, como uma contrapartida pelo acesso aos recursos. Apesar desta ressalva, a CDB 

não coloca esta premissa como um direito, mas como um detalhe a ser negociado em comum 

acordo entre as partes, ou seja, como em qualquer negociação, aquele que tiver maior poder 

levará vantagem. Resumindo, como o Artigo 16º da Convenção que trata da transferência de 

tecnologia, este trecho da CDB também tem caráter ambíguo, pois o benefício da 

transferência irá depender da interpretação e boa vontade de cada país102. 

                        

Sendo o Brasil a grande potência em matéria de biodiversidade, o poder de barganha é muito 

grande e a transferência tecnológica dependerá da habilidade diplomática e estratégica política 

do governo brasileiro para conseguir bons acordos com os países que estão na dianteira 

tecnológica neste ramo, como Alemanha. Este país, por exemplo, que tem uma das maiores 

indústrias químicas mundiais, possui o conhecimento tecnológico, mas necessita de nossa 

matéria-prima para avançar em seu progresso científico nesta área103. 

 

O Brasil possui uma tecnologia considerável para aproveitar a magnitude de sua 

biodiversidade, e pode obter sucesso, caso opte por uma política pública que priorize o 

investimento em ciência e tecnologia. Sem contar que, apoiado por tratados internacionais que 

fazem com que os países desenvolvidos se comprometam com a transferência de tecnologia 

para os países em desenvolvimento que invistam no desenvolvimento sustentável, o governo 

                                                 
101 ALBAGLI (1998)  

102 Idem (1998) 143 p. 

103 Idem (1998) 144 p. 
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brasileiro pode obter maior financiamento e cooperação tecnológica externa para auxiliar em 

seu projeto de ampliação da sua biotecnologia104.  

 

Segundo Becker, para que a biodiversidade se transforme em recurso é importante que as 

preferências individuais e coletivas se transformem para dar lugar a um bem comum, pois 

proteger a biodiversidade é aprender a construir conjuntamente um bem coletivo. E, para que 

num país em desenvolvimento a opção pela preservação da biodiversidade obtenha sucesso, é 

preciso investir em tecnologia para que sejam criadas soluções rentáveis para o 

aproveitamento de seus recursos. Em caso contrário, a visão exploratória de lucros em curto 

prazo poderá superar o aproveitamento das potencialidades a longo prazo.105 

 

Em 2002, os signatários da Convenção adotaram uma Estratégia para orientar a 

implementação da Convenção dentro dos países, cuja missão principal era a redução mundial 

da taxa da perda da biodiversidade até 2010, com a implementação de planos estratégicos no 

interior de cada país. Este plano seria dividido em metas que buscariam aumentar a 

cooperação internacional em apoio à Convenção; aprimorar a capacidade dos países na 

implementação interna da Convenção, a nível financeiro, humano, científico e tecnológico; 

elaborar estratégias e planos de ação nacional para a biodiversidade e integração do tema aos 

demais setores relevantes da economia nacional; e implementar a Convenção na sociedade, 

como todos os seus membros participando para atingir o objetivo comum, a preservação da 

biodiversidade106.   

 

No Outlook de 2006 da Convenção, podemos observar uma parte exclusiva sobre os tópicos: 

interesse empresarial na biodiversidade e política comercial. Como anteriormente abordado 

neste trabalho, é preciso integrar o setor econômico na luta pela preservação da 

biodiversidade para que este objetivo tenha a chance de obter êxito. 

 

O que a pesquisa demonstrou é que um número cada vez maior de empresas vem apostando 

na biodiversidade como forma de garantir a sustentabilidade e mesmo aumento de sua 

margem de lucro. Agora, o investimento e apoio ao Meio Ambiente estão deixando de ser um 

diferencial e se tornando uma exigência para que a empresa continue com sua fatia no 

                                                 
104 ALBAGLI (1998)  107 p. 

105 BECKER (2005) 

106 Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica (2006)  
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mercado, visto que não só os governos, mas a própria comunidade está atenta à questão da 

responsabilidade ambiental das empresas. Outro detalhe é que um bom histórico da empresa 

no respeito à biodiversidade pode auxiliá-la em questões como a obtenção de licenças para a 

implementação de projetos que necessitem de recursos naturais para seu funcionamento, 

podendo incluir o acesso ao mar, à terra, rio, entre outros. Hoje as empresas seguradoras e de 

capital já reconhecem a perda da biodiversidade como um risco material para certas empresas, 

podendo prejudicar os planos de obtenção de financiamento ou seguro, dependendo de seu 

histórico de responsabilidade ambiental. As indústrias que dependem da biodiversidade, 

quando investem em sustentabilidade, não estão apenas cumprindo a lei local ou fazendo um 

bem maior para a comunidade, mas sim garantindo a manutenção de seu próprio negócio.107 

 

Em relação à política comercial e a biodiversidade, a situação é bem complexa. Em alguns 

pontos, a liberalização do comércio mundial auxilia na preservação da biodiversidade, mas ao 

mesmo tempo pode incentivar a sua perda. Por exemplo, o livre comércio incentivado pela 

Organização Mundial do comércio (OMC) pode auxiliar na preservação da biodiversidade à 

medida que aumenta a eficiência econômica ao maximizar a utilidade dos recursos 

empregados, poupando-os mais e diminuindo a sua perda. Assim como o incentivo da OMC 

ao fim dos subsídios, que também faz aumentar a eficiência dos recursos, diminuindo assim a 

necessidade de uma maior utilização da biodiversidade. O ponto negativo da liberalização do 

comércio é que ao mesmo tempo em que auxilia a pressão pela eficiência na agricultura, ela 

também leva a um deslocamento da produção mundial agrícola para os trópicos, incentivando 

o governo destes países a ampliar as áreas dedicadas à agricultura, levando à prática do 

desmatamento das florestas da região para o cultivo agrícola108. 

 

Existem algumas controvérsias que ainda não foram resolvidas em relação ao que foi 

estabelecido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e a CDB. Dentro deste impasse, 

a questão mais preocupante é a do TRIPS109. Com base neste acordo, o  Brasil vem 

demonstrando sua preocupação em relação ao sistema de proteção intelectual e o aumento da 
                                                 
107 SECRETARIADO (2006) 

108 Idem (2006) 

109 O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs) foi celebrado ao final da 

Rodada Uruguai e estabelece regras multilaterais em matéria de propriedade intelectual. A expressão "TRIPs-plus" é utilizada para captar o 

estabelecimento de compromissos adicionais aos já definidos no Acordo TRIPs. Tal prática tem ocorrido por meio de acordos de comércio 

bilaterais e regionais, em particular os feitos pelos Estados Unidos. Por exemplo, se pelo Acordo TRIPs a duração de proteção de direitos 

autorais tem como referencial o mínimo de 50 anos, nos acordos EUA-Chile e NAFTA, esse prazo foi estendido para 70 anos. Dados 

retirados do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (www.iconebrasil.org.br) 
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biopirataria110 sobre os conhecimentos das comunidades tradicionais  brasileiras, que reflete 

em uma maior dificuldade para os esforços de utilização sustentável e preservação da nossa 

biodiversidade. Além disso, o acordo daria privilégio aos cientistas em detrimento da 

população tradicional, que utiliza em seus cultivos e remédios técnicas de melhoria genética, 

mas de forma natural, sem receber nenhuma proteção nem benefício econômico por aquele 

conhecimento que há tantos anos é utilizado por eles e por outros que aderiram suas práticas. 

Portanto, é de extrema importância para o Brasil e demais países ricos em biodiversidade que 

a OMC reestruture suas orientações em relação ao seu acordo de propriedade intelectual, para 

que as suas orientações e as da CDB não sejam divergentes, deixando de privilegiar apenas os 

detentores de patentes e passando a realizar o que foi estipulado pela Convenção, a partilha 

justa e eqüitativa dos benefícios da biodiversidade111. 

 

Os povos indígenas da Amazônia são os maiores conhecedores desta floresta e são 

diretamente dependentes dela para sua sobrevivência, e o conhecimento destes povos devem 

ser considerados patrimônio da nação. O artigo 8º dada Convenção diz: 

 

“Respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e 
populações indígenas com estilos de vida tradicionais relevantes à conservação e utilização 
sustentável da diversidade biológica” 
 
A legislação brasileira também possui leis que protegem as comunidades indígenas e 

comunidades negras remanescentes de quilombos: 

 “manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiros, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional” 
 
Como tudo que acontece no país, onde a legislação é um exemplo, mas as leis não são 

cumpridas, os direitos destes povos têm sido agressivamente violados. Dentro de alguns casos 

sobre a apropriação de conhecimento de povos tradicionais que podemos citar é o caso da 

ayahuasca. Esta planta medicinal, muito utilizada por indígenas da Amazônia foi patenteada 

pelo americano Loren Miller112. 

 

Para que a hipótese defendida nesta dissertação seja provada, de que o aproveitamento da 

biodiversidade amazônica de maneira sustentável pode levar o Brasil ao nível dos países mais 

desenvolvidos, temos que mostrar a importância da utilização ecológica da biodiversidade e 
                                                 
110 THAME (2005)  

111 ALBAGLI (1998) 143 p. 

112 BENSUSAN (2006), 146p. 
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demonstrar seu potencial econômico. Primeiramente, poderíamos destacar o valor calculado, 

de 17 serviços prestados pelo meio ambiente à humanidade, que varia de US$ 16 trilhões a 

US$ 54 trilhões. Isso em valores de 1997, de acordo com o relatório da UNEP (United 

Nations Environment Programme) sobre o Estado do Meio ambiente (UNEP 2002).  Outros 

exemplos também podem comprovar a importância dos recursos naturais para a economia e 

sobrevivência humana, como o setor farmacêutico. Ainda em valores de 1997, calcula-se que 

40% dos medicamentos eram oriundos de fontes naturais. Além disso, avalia-se que o 

mercado mundial farmacêutico derivado de recursos genéticos corresponde a um valor de 

mais de 100 bilhões de dólares por ano113. 

  

Cerca de 80% da população mundial utiliza-se de remédios naturais, e a outra parte, metade 

recorre a medicamentos derivados de produtos naturais. Apesar disto, o potencial de 

crescimento da utilização da biodiversidade na indústria farmacêutica é ainda enorme. Das 

250.000 espécies de plantas conhecidas até 1998, apenas 90 eram utilizadas como matéria-

prima industrial. Imaginemos que, só no Brasil possuímos mais de 55 mil espécies descritas, 

sem contar naquelas que ainda não foram descobertas, que é a maioria114. 

 

Para exemplificar o potencial da biotecnologia, basta pensar que apenas 5% da flora mundial 

foi estudada até hoje e só 1% é utilizada como matéria-prima. A biodiversidade brasileira, 

portanto, é cofre de um patrimônio químico inexplorado de remédios, alimentos, fertilizantes, 

pesticidas, cosméticos, solventes, fermentos, têxteis, plásticos, celulose, óleos e energia, além 

de moléculas enzimas e genes em número quase infinito115.  

 

A água, o ar, a flora e a fauna das florestas têm valor para a sociedade como reservas de gens 

e a garantia de uma ba condição de vida e bem-estar social. Infelizmente o valor de um metro 

cúbico de ar, ou de água, ou de biodiversidade não tem preço, não dá para ser calculado. 

Entretanto, pode-se fazer um exercício estimativo. Por exemplo, o preço de um grama de ouro 

está em torno de 12 dólares; o de um grama de clorofila bruta é de 700 dólares e o de clorofila 

purificada é de cerca de 20.000 dólares; o preço do beta-caroteno a do alfa-caroteno varia de 

3.000 a 6.000 dólares (catálogo da Sigma, 1995)! Não estamos fornecendo esses números 

para que se acabe o garimpo de ouro e se comece o garimpo da clorofila ou de caroteno, mas, 

                                                 
113 DIAZ(2002)  

114 ALBAGLI (1998) 67p. 

115 LOPES (2002), 108p 
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sim, para fazermos uma reflexão sobre a riqueza e a importância da biodiversidade para a 

economia nacional e mundial116. 

 

Outro assunto abordado na CDB e de extrema importância para o Brasil é a questão do 

financiamento da preservação e uso sustentável da biodiversidade. No seu artigo 20º, onde 

coloca que os países desenvolvidos devem “prover recursos financeiros novos e adicionais 

para possibilitar aos países em desenvolvimento arcarem com os custos adicionais”. 

Obviamente, os países desenvolvidos relutam contra esta transferência financeira, enquanto os 

países em desenvolvimento argumentam que não podem arcar sozinhos com os custos de 

preservação de sua biodiversidade e também com os custos para a economia da não utilização 

desta. Afinal, a preservação da biodiversidade para países que não possuem tecnologia para 

utilizá-la sustentavelmente acabará por ser, exatamente, apenas um custo para este país e 

benefício para aquele que poderá prospectar sua biodiversidade117.          

 

Apesar de existirem problemas, a cooperação com a iniciativa pública ou privada estrangeira 

no Brasil, para o aproveitamento da biotecnologia, também pode ser muito proveitosa para 

ambos os lados. Para exemplificar um caso de sucesso baseado na cooperação mundo 

desenvolvido e em desenvolvimento, vejamos um  projeto de sucesso que envolveu uma 

parceria atípica, de uma grande multinacional britânica e uma comunidade indígena 

amazônica, os Kayapós e a Body Shop. 

 

As comunidades Kayapós de A-Ukre e Pukanov começaram sua parceria comercial com a 

Body Shop no início dos anos 90. Desde o primeiro contato com o homem branco, na década 

de 1950, essas comunidades tentaram estabelecer uma relação de comércio para que 

pudessem consumir produtos manufaturados. A maior parte dos negócios que estas 

comunidades conseguiam não trazia benefícios para eles, mas em 1989, quando o chefe da 

comunidade do Kayapós convidou a presidente da Body Shop para uma parceria comercial, a 

sorte destes índios mudou. 

 

A castanha-do-Brasil passou a ser o elo entre os dois mundos. Esta semente foi o produto 

escolhido porque, segundo pesquisadores, a sua extração causaria um baixo impacto 

ambiental. Desde sua parceria com os Kayapós, a Body Shop financiou mais de US$ 
                                                 
116 GARCIA(1995) 

117 Idem (2002), 143 p. 
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450.000,00 para projetos de geração de renda, cerca de US$ 100.000 por ano em capital de 

giro, US$ 500.000 para programas de saúde e ainda conseguiu doações de outras fundações e 

ONGs como a Cultural Survival, Rainforest Foundation, Rainforest Action Network, Rex 

Foundation, Gaia Foundation e Damian Foundation, sem contar os mais de US$ 2.930.000,00 

do Banco Mundial para programas de saúde na região, de 1993 a 1998. 

 

Desta parceria surgiu a Companhia Comercial de A-Ukre em 1991, primeira empresa 

totalmente operada e de propriedade de povos indígenas brasileiros. A Body Shop financiou 

os custos iniciais da extração da castanha-do-Brasil, concedendo um empréstimo por quinze 

anos, sem juros. Sem contar o financiamento para os demais custos e para a formação de 

capital de giro. 

 

O condicionador de cabelos de castanha-do-Brasil tornou-se o mais vendido da Body Chop na 

Inglaterra.  O projeto foi um sucesso, o que fez com que outras comunidades indígenas da 

Amazônia procurassem a Body Shop para também iniciarem uma parceria com a empresa. 

Até o momento, não há evidências de que a coleta das castanhas tenha prejudicado cultural, 

ambiental e socialmente a população local da área explorada. Assim como estes, vários outros 

exemplos podem ser citados e servir de inspiração para o governo na busca por parcerias para 

o desenvolvimento sustentável na região amazônica118. 

 

Atualmente as empresas estão investindo na prática do chamado “marketing verde”, porque 

ao mesmo tempo em que divulgam sua marca estão também cumprindo suas metas de 

responsabilidade social e ambiental. O que seria este novo marketing? Seria a incorporação de 

uma política mais sustentável na pauta produtiva da empresa, com práticas mais apropriadas 

de exploração da biodiversidade, adoção de “selos verdes”, acesso legal aos recursos naturais 

e repartição de benefícios para a comunidade local. Esta política “pró-verde” gera uma mais 

valia aos produtos da empresa que são, correntemente, passados ao consumidor que, na 

maioria das vezes se dispõe a pagar pela qualidade ambiental. Muitas empresas utilizam-se 

destas políticas para impor adicionais de preço aos produtos “verdes” e para desbravar novos 

segmentos do mercado. 

 

                                                 
118 CLAY (2002) 31-49  
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No Brasil, um setor que está adotando esta estratégia com sucesso são as empresas de 

cosméticos, perfumaria e higiene pessoal. Como veremos, a parceria não acontece apenas com 

empresas internacionais, mas muitas iniciativas partem de empresas nacionais que querem 

lucrar com a biodiversidade brasileira, ao mesmo tempo em que praticam ações socialmente e 

ambientalmente responsáveis. Muitas dessas empresas estão desenvolvendo projetos junto às 

comunidades locais, constituindo parcerias para a extração da matéria-prima; contruindo 

unidades de beneficiamento de óleos, ou unidades de exploração de produtos, como castanha-

do-pará, copaída, andiroba, buriti, entre outros. Dentre as empresas destes setores podemos 

destacar a Natura e Chamma da Amazônia. 

 

A ação ligada à busca por novos produtos advindos da biodiversidade é um reflexo de uma 

das peculiaridades da indústria de cosméticos, a dependência de inovações para a sua 

manutenção e crescimento no mercado. Esta característica faz com que o incentivo à 

bioprospecção neste setor seja uma reação mais natural, já que é através desta atividade que a 

empresa consegue lançar novos produtos no mercado e ampliar o número de consumidores.  

 

Para se ter uma idéia da importância do mercado brasileiro de cosméticos, o Brasil apresenta-

se em sexto no ranking internacional, com uma participação de aproximadamente 4% do 

mercado mundial do setor. Apenas nos Estados Unidos, o país com maior nível de consumo 

no mundo, estima-se que o mercado de cosméticos naturais movimentou cerca de US$ 4,1 

bilhões em 2003. 

Outro exemplo de parceria entre empresa e comunidade locais é o trabalho das empresas de 

cosméticos Natura e Chamma da Amazônia, que com o apoio de algumas ONGs atuantes na 

floresta amazônica buscam o mesmo objetivo da Body Shop, promover o uso sustentável dos 

recursos naturais da região e ao mesmo tempo ganhar mercando através do marketing verde.  

 

A Natura é uma das principais empresas de cosméticos brasileiras, com faturamento de R$ 1,9 

bilhão (2003). Com o lançamento da linha Ekos,  ela entrou no mercado dos chamados 

“produtos naturais”, produzidos com extrativos advindos da biodiversidade brasileira em 

processo de certificação, o que os torna bastante atrativos ao mercado consumidor 

internacional, principalmente europeu. Só esta linha foi responsável por 10% do faturamento 
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total da empresa em 2002, gerando um negócio de cerca de R$ 200 milhões anuais. A 

produção anual da empresa referente a todos os produtos é de 140 milhões de unidades119  

 

Do outro lado, a Chamma da Amazônia, uma empresa paraense criada há mais de quarenta 

anos, mas que atuava apenas na região norte até 1996, resolveu expandir seus negócios. Em 

apenas cinco anos, a empresa familiar foi reestruturada, abriu uma fábrica, lançou uma marca 

e abriu uma loja. Todos os produtos da Chamma são elaborados e produzidos à base de 

extrativos da floresta amazônica. Além disso, a empresa mantém com comunidades locais e 

empresas fornecedoras acordos que visam promover o desenvolvimento sustentável. O 

faturamento da marca Chamma da Amazônia, a qual engloba a fábrica e os pontos de venda, 

foi de R$ 3 milhões em 2001; e da empresa Fluídos da Amazônia, principal fornecedora da 

franquia, de R$ 1,8 milhão120. 

 

Como vimos no início desta dissertação, o Brasil entrou no século XXI, mais uma vez, como 

uma promessa de se tornar, juntamente com os demais países do BRICs, uma das maiores 

potências econômicas do mundo. Mas, para que essa promessa se torne real, é preciso que o 

país aproveite a oportunidade de seu tempo e transforme o seu potencial em resultados 

concretos.  

 

Segundo Gilberto Dupas121, no capitalismo atual, o controle da tecnologia de ponta, dos 

recursos essenciais e da força de trabalho qualificada ou barata é o componente estratégico 

fundamental para qualquer país que queira estar no topo da economia mundial. Além disso, 

em algumas áreas, como a da bioengenharia, o avanço da tecnologia alterou 

fundamentalmente o conceito de apropriação dos recursos naturais. Atualmente, a Amazônia e 

outras regiões do mundo ricas em biodiversidade, passaram a ser ainda mais valorizadas como 

fonte potencial de recursos, pois o avanço na biotecnologia revalorizou os recursos genéticos 

naturais. 

 

Segundo estimativas apresentadas pelo Programa de Pesquisa em Biodiversidade - PPBio, em 

2005, o valor do uso direto da biodiversidade nos principais setores da economia variaram em 

                                                 
119 ASSAD, BONACELLI & FERRO (2006) 

120 CHAMA (2007) 

121 DUPAS (2001), 437 p. 
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torno de 500 a 800 bilhões de dólares por ano, os mesmos valores encontrados nas indústrias 

de softwares e petróleo122. 

 

A Amazônia também possui potencial para participar de vários outros mercados promissores, 

podendo citar : 

• o mercado de flavorizantes e aromatizantes, em constante crescimento no mundo, 

visto que é um setor que prima pela diversificação; 

• o mercado de corantes naturais para substituir os corantes artificiais, que são 

prejudiciais à saúde humana; 

• o mercado de antioxidantes e agentes de conservação de alimentos, emulsificantes ou 

umectantes, adoçantes ou princípios amargos, espessantes ou gomas;123 

 

Estas informações são para ilustrar, rapidamente, a importância econômica e o potencial da 

biodiversidade no mundo atual, onde existem muitas doenças ainda incuráveis, onde muitos 

esperam encontrar soluções na floresta Amazônica. Iremos dedicar este capítulo para falar do 

potencial da biotecnologia para o aproveitamento da biodiversidade, o que não significa que 

esta seja a única utilização sustentável da biodiversidade, mas uma das opções que pode levar 

a um maior desenvolvimento do país. 

 

Biotecnologia 

 

O conceito de biotecnologia segundo o Artigo 2º da Convenção sobre Diversidade Biológica 

é: qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus 

derivados para fabricar ou modificar produtos e processos para a utilização específica. Ela é 

dividida em dois grupos, de acordo com o nível tecnológico utilizado, a biotecnologia 

tradicional e a moderna. A primeira seria a utilização da biodiversidade sem modificá-la, 

usando suas utilidades sem a necessidade de alteração, ou por meio do melhoramento 

genético tradicional, ou seja, como o cruzamento de cachorros de raças diferentes para a 

criação de uma nova, sem a utilização de artifícios tecnológicos. Já a biotecnologia moderna 

utiliza a engenharia genética ou a tecnologia do DNA recombinante para modificar 

organismos vivos, criando novas formas de vida124. Outra tecnologia que emergiu na década 

                                                 
122 BRASIL, Ministério da Ciência e Tecnologia (2005)  

123 BRAGA (2002) 99p. 

124 BORGES & SILVEIRA (2004) 17p. 
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de 80, também utilizada na biotecnologia é a genômica, que procura compreender a estrutura 

e funcionamento dos seres vivos a partir do seqüenciamento de seus genes. 

 

A característica principal da biotecnologia moderna é a elevada dependência da pesquisa em 

ciências básicas, sua multidisciplinaridade e complexidade, a aplicação em diversos setores 

produtivos e a grande incerteza derivada dos elevados custos e riscos das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento125. 

 

Uma particularidade do setor é a rapidez em que os novos conhecimentos são transformados 

em negócios, dando destaque ao seu agente econômico, as Novas Empresas de Biotecnologia 

(NEBs). Estas empresas foram criadas três anos após a descoberta da tecnologia do DNA 

recombinante, nos Estados Unidos, e tinham como atividade exclusiva a Pesquisa & 

Desenvolvimento (P&D), sendo fruto, normalmente, de estudos iniciados em universidades.  

 

Neste setor, a predominância é de pequenas e médias empresas que, através de parcerias e 

alianças tecnológicas com grandes empresas de biotecnologia tradicional, conseguem 

desenvolver seus projetos e se manter em progressão no mercado. Nesta aliança, as grandes 

empresas são a fonte de financiamento e a ponte para a conexão com o mercado final126.  

 

Todavia, mesmo no caso dos EUA, o papel dos fundos de natureza governamental foi 

fundamental para a sustentação do fluxo de inovações e dos programas de desenvolvimento 

científico associados à criação de empresas de biotecnologia. Como em qualquer indústria 

estratégica de ponta no mundo, o apoio governamental foi e é vital para criar as bases 

premissas, para que só depois, quando haja condições mínimas, o mercado possa a entrar com 

mais confiança e investir em novas empreitadas127. 

 

As NEBs, desde sua criação, em 1976, vêm apresentando um crescimento vertiginoso, 

chegando em 2001 com 4284 empresas na América do Norte, Europa e Ásia. O rendimento 

foi de cerca de 35 bilhões de dólares, com gastos em P&D de metade deste valor128.  

 

                                                 
125 BORGES, FONSECA, MELO, POZ & SILVEIRA (2004) 3p. 

126 BORGES &SILVEIRA (2004) 19 p. 

127 SILVEIRA (2001)  

128 Idem 20p. 
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A característica essencial da indústria biotecnológica é que ela se desenvolve com base na 

experimentação em pequena escala, ou seja, com pequenas empresas que se dedicam a 

pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou processos, comercializando o produto 

alcançado com uma empresa de grande porte. Na verdade, as empresas de biotecnologia são 

focadas em P&D e seu fim é o desenvolvimento de um novo produto para ser comercializado 

por outra empresa, e esta sim fará com que o produto alcance o consumido final129. 

 

Um fator que deve ser explorado pelas empresas NEBs é o investimento em Marketing, pois 

este é o veículo principal para o alcance de financiamento para o desenvolvimento de novos 

produtos. É preciso divulgar a descoberta e demonstrar para os investidores o potencial 

daquela empresa para a realização de novos produtos e serviços, garantido assim sua 

subsistência e ampliação130. 

 

O grande problema para as empresas de biotecnologia é que esta tecnologia exige um alto 

volume de capital para o desenvolvimento e produção de novos produtos, o que proporciona 

um alto risco, e como qualquer outro setor de Inovação, é preciso muita tentativa para se 

alcançar um êxito. É importante relembrar a importância da difusão setorial desta tecnologia 

para que ela possa ser viável131.  

 

Deste modo, analisando a situação brasileira, para que o país consiga consolidar uma indústria 

forte nesta área, deve-se facilitar a dispersão setorial e construir novos arranjos institucionais 

para apoiar seu crescimento. Devido a complexidade desta tecnologia, das incertezas e do seu 

alto preço, a indústria da biotecnologia deve estar apoiada em um mercado que ofereça  amplo 

leque de setores onde ela ofereça utilidade. Os setores da agricultura e pecuária, silvicultura, 

indústria de transformação, medicina e saúde e do meio-ambiente são exemplos de áreas onde 

a biotecnologia pode ser difundida. Dos setores citados, o destaque caberia à saúde humana e 

agricultura, pelo impacto social e econômico e maior grau de investimento e pesquisa132.   

 

                                                 
129 MACHADO(2004) 53p. 

130 Idem 54p. 

131 DAL POZ, FONSECA&SILVEIRA (2004)121p. 

132 BORGES &SILVEIRA (2004) 21p. 
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Ao falarmos na formação de um pólo biotecnológico temos que necessariamente possuir as 

chamadas Organizações-chave (OC), que serão as responsáveis por dar suporte a esta 

empreitada. O conceito destas OCs, segundo o texto analisado é: 

 

“ A habilidade de uma firma ou instituição de assumir uma liderança organizacional e 
tecnológica no processo de interação com outros agentes inovadores (em biotecnologia 
principalmente, mas não só) em um ambiente específico, cuja amplitude depende da natureza 
do estudo que se está conduzindo133.” 
 

Portanto, as OCs seriam os elementos pioneiros da implementação, divulgação e ampliação de 

uma base tecnológica no país. São elas que ficariam responsáveis pela atração de 

investimento, criação de novas empresas, desenvolvimento de sinergias, geração da infra-

estrutura para o desenvolvimento tecnológico, enfim, tudo o que fosse necessário para superar 

o que podemos chamar de “barreiras a entrada” às empresas de biotecnologia. 

 

Rapidamente, apresentaremos aqui as instituições públicas brasileiras em biotecnologia na 

área de saúde, que são as OCs do setor: Instituto Butantã; Laboratório de Biotecnologia (LB); 

o Centro de Toxicologia Aplicada; a Fundação Oswaldo Cruz; Bio-Manguinhos; Instituto de 

Tecnologia do Paraná (Tecpar); Instituto Ludwig, instituição internacional com sede em São 

Paulo. Empresas do setor farmacêutico em saúde humana e veterinária, também OCs: Biobrás 

(Biomm); Grupo Valée; Biolab-União Química; Hereditas e Genomax; Fundação Bio-Rio 

(empresas conectadas a este pólo são a Extracta, Baktron, Ecobac Biotecnologia, Simbios 

Produtos Biotecnológicos Empresa FK- Cientec). Em relação a biotecnologia vegetal, o 

destaque da OC ficaria para a EMBRAPA; o Instituto Agronômico de Campinas (IAC)-

APTA; Copersucar; Centro de Biotecnologia do Rio Grande do Sul; e o Instituto de 

Biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul134. 

 

É muito importante o apoio e a permanência das instituições públicas nesta área, assim como 

ocorre com as demais áreas que exigem muito investimento de risco, por exemplo, a indústria 

petrolífera e energética. Nestas indústrias, os primeiros passos para sua implementação e 

fortalecimento devem ser dados pelo governo. Pequenas empresas não teriam condições 

suficientes para arcar com os gastos iniciais de tal investimento. Mas, um parêntese deve ser 

colocado neste ponto, é que as instituições públicas, pelo fato de serem do governo, não 

                                                 
133 DAL POZ, FONSECA&SILVEIRA (2004) 

134 Idem (2006) 121-164 p. 
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podem deixar que esta característica prejudique o efeito da concorrência no processo de 

inovação. 

 

Um dos trunfos brasileiros da biotecnologia é o Projeto Genoma-Fapesp. Este projeto prova 

que o Brasil tem total capacidade de utilizar sustentavelmente sua biodiversidade através da 

via tecnológica. O Projeto Genoma também provou que com investimento estatal continuado 

em ciência e tecnologia e formação de pessoal qualificado, o país pode alcançar os mesmos 

feitos que as nações mais desenvolvidas do mundo. 

 

Com o Projeto Genoma, o país passou a pertencer ao seleto hall das potências biotecnológicas 

mundiais , que contava apenas com os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Grã-Bretanha e 

França135. O seqüenciamento da bactéria Xylella fastidiosa, o maior projeto científico já 

realizado no país, possui um mérito de caráter não apenas científico, mas político. Ele 

demonstra que uma estratégia política, composta de políticas públicas alinhadas pode levar o 

país a desenvolver tecnologias tão avançadas quanto às maiores potências mundiais, basta ter 

planejamento e investimento público. 

 

O seqüenciamento da bactéria Xylella fastidiosa teve grande impacto na ciência mundial por 

ser um primeiro fitopágeno a ser seqüenciado. O principal objetivo da FAPESP136 ao financiar 

este projeto de U$15 milhões, como apoio do Fundo Paulista de Defesa da Citricultura 

(Fundecitrus), era que o projeto Genoma desempenhasse: um papel catalisador ajudando 

grupos de pesquisa a se prepararem eles mesmos para o desafio da era pós-genômica. 

Também se pretendeu enviar um sinal aos jovens cientistas do Brasil de que eles não 

precisam deixar o país para tomar parte da ciência de nível mundial137. 

 

Uma das chaves para o sucesso do Projeto Genoma foi a rede ONSA (Organização para 

Sequenciamento e Análise de Nucleotídoes), uma rede de laboratórios criada pela FAPESP 

em 1997, junto com o projeto, interligando os cerca de 30 laboratórios com as técnicas de 

                                                 
135 MOURA (2000) 

136 A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica 

do país. Com autonomia garantida por lei, a FAPESP está ligada à Secretária de Ensino Superior do governo do Estado de São Paulo. 

Com um orçamento anual superior a R$ 400 milhões nos últimos três anos - correspondente a 1% do total da receita tributária do Estado - a 

FAPESP apóia a pesquisa e financia a investigação, o intercâmbio e a divulgação da ciência e da tecnologia produzida em São Paulo. 

Informações retiradas do Site da FAPESP: http://www.fapesp.br 

137  POLÍTICA DE C&T (2000) 
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análise de genoma e todas as tecnologias básicas da área138.  Esta rede nada mais é do que um 

instituto virtual modelo, onde os pesquisadores estão interligados via computador. Como se 

pode perceber, graças ao avanço brasileiro em bioinformática que o Projeto pode ter 

condições reais para o sucesso. Além disso, através da rede ONSA foi possível transformar o 

Projeto Genoma em uma coisa muito maior, o Programa Genoma –FAPESP, criado em 1999, 

dois anos após ao projeto pioneiro. O Programa Genoma envolveu  o lançamento dos 

projetos: Genoma Humano do Cancêr com parceira do Instituto Ludwig , O Genoma da Cana-

de-açúcar, com apoio da Copersucar (Cooperativa dos produtores Paulistas de Cana-de-

açúcar), Genoma-Xanthomonas para sequenciamento da bactéria Xanthomonasaxonopodis pv 

citri, causadora do cancro cítrico, como o apoio do Fundecitrus139. Posteriormente,  ainda 

surgiram os Projetos do genoma do Eucalipto, com o apoio de empresas como Suzano, 

Ripasa, Votorantim e Duraflora, a Embrapa no genoma do café, e a Central Bela Vista, no 

Projeto Genoma do boi. Ao todo, as contrapartidas entre a FAPESP e estas empresas 

somaram um investimento de US$ 11,7 milhões140. 

 

Como resultado, a pesquisa biológica em São Paulo avançou séculos em apenas 3 anos, com o 

aumento da capacidade infra-estrutural e técnica dos laboratórios paulistas, levando a um pulo 

de 30 laboratórios em 1997 para mais de 60, em 3 anos. A FAPESP, num prazo relativamente 

curto e com baixo orçamento conseguiu colocar o país em destaque na mídia internacional, 

nas principais revistas científicas e jornais de impacto mundial. A Nature destacou o projeto 

Genoma em sua capa, elogiando a determinação do país  e seu esforço para entrar na era pós-

genoma em paridade com as potências mundiais no tema, assim como o NYTimes, que 

destacou o Brasil como um novo ator no setor, assim como o Le Figaro, a BBC, todos 

reconhecendo o feito político e científico que colocou o país no cenário mundial da ciência e 

tecnologia. 

 

O que o projeto Genoma trouxe para o Brasil foi a constatação de que um bom planejamento e 

investimento é capaz de levar o país a níveis de excelência na ciência e tecnologia. A 

biotecnologia deve ser encarada como setor estratégico para poder responder às nossas 

características econômicas, sociais e ambientais. Com profissionais qualificados e infra-

estrutura fortalecida, o país demonstrou ser totalmente capaz de concretizar o que foi 

                                                 
138 CIÊNCIA Xylella (2000) 

139 Idem(2000) 

140 OLIVERIA (2008) 
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abordado neste estudo, aproveitar economicamente os recursos naturais que nos são 

abundantes. Obviamente, o Estado é a chave para o sucesso, mas a pareceria com o setor 

privado também é fundamental, pois são estes que encontrarão e usufruirão da aplicabilidade 

da tecnologia, gerando valor a partir do conhecimento produzido. 

 

A ex-ministrada do Meio Ambiente, Marina Silva acredita que a parceria entre privado e 

público é fundamental para que seja possível o desenvolvimento sustentável da região. Marina 

destaca que as empresas devem estar interessadas não apenas no marketing próprio, mas 

engajadas na preservação ambiental, juntamente claro, com a geração de uma contrapartida 

financeira, para que a proposta do desenvolvimento sustentável seja concretizada.141.  

 

A primeira atuação do governo brasileiro em relação à biotecnologia foi na década de 80, 

quando foi criado o Programa Nacional de Biotecnologia (PRONAB) no âmbito do Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq). Desde então, o país vem aprimorando a cada governo suas 

políticas de investimento e apoio a esta área. Porém, o que mereceria maior destaque pela 

importância e resultados obtidos foi a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), o Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia 

(Cenargem), e as empresas estaduais de pesquisa agropecuária.142Resumidamente, podemos 

dizer que a década de 80 foi o marco no Brasil para a Biotecnologia, onde se iniciou o 

primeiro programa governamental de apoio à biotecnologia e as primeiras empresas neste 

setor. 

 

Em 1988, ainda no governo do presidente José Sarney, o meio o ambiente foi levado para o 

foco das decisões políticas, inserido na Constituição Federal Brasileira, reconhecendo assim a 

ligação entre desenvolvimento social e econômico e a qualidade do meio ambiente143. Apesar 

dos esforços de preservação de nossa biodiversidade terem continuado no início no Governo 

Collor de Mello, principalmente como resultado da pressão internacional e nacional em 1992, 

foi apenas no governo de Fernando Henrique Cardoso que a utilização da biodiversidade 

passa a ser encarada como uma área estratégica, merecendo assim um plano de ação que 

                                                 
141 CAVALCANTI(2008) 

142 BORGES & SILVEIRA (2004) 33-35 p 

143 MELLO E SOUZA (1996) p.109-131  
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pudesse iniciar o aproveitamento sustentável de seus recursos, conciliando com o 

amadurecimento tecnológico do país144. 

 

Em 1985 é criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, fator este primordial para a elevação 

da biotecnologia como protagonista em C&T no Brasil. A importância para o país em focar 

seus esforços para o aprimoramento da nossa biotecnologia é a relevância que esta terá neste 

século na determinação da competitividade, qualidade de vida e desenvolvimento econômico 

dos países.145             

 

Em 30 anos o país viu sua contribuição científica triplicar a nível mundial. Este avanço é 

resultado dos investimentos intensivos e consistentes de recursos públicos que foram 

realizados neste período para a formação da base de recursos humanos do país atualmente146.  

 

Em 2000, o governo presidente Fernando Henrique Cardoso criou o Programa de 

Biotecnologia e Recursos Genéticos. Este programa tinha como objetivo principal a criação 

de uma estrutura institucional e financeira capaz de auxiliar no suporte dos resultados obtidos 

no campo tecno-científico. Na verdade, este programa seguiu a linha evolutiva do país na área 

da biotecnologia. Primeiro, criamos incentivos e estrutura para iniciar o desenvolvimento da 

biotecnologia no país e, seqüencialmente, deu-se base para que os resultados pudessem ser 

aproveitados. Em geral, muitos esforços vêm sendo realizados pelos governos, tanto federais 

quanto os estaduais, na busca pela transformação da biotecnologia em uma atividade de 

excelência no país147. 

 

Em 2002, ao lançar a Estratégia Nacional para Biotecnologia, o governo de Fernando 

Henrique  passa a integrar Governo, Indústria e Academia, planejando a inserção do país na 

lista  dos  líderes da indústria de biotecnologia num prazo de 10 a 15 anos, dando prioridade 

às áreas de saúde humana, agropecuária e biotecnologia industrial. Esta estratégia contou com 

a coordenação conjunta do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento e com a participação de diversos representantes do setor empresarial, do 
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145 Idem 39p. 

146 BRASIL (2001) 165-214p. 

147 ASSAD & AUCÉLIO (2004) 39p. 
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Governo Federal, da Academia e da Sociedade Civil148. Esta estratégia culminou na formação 

da Política Nacional de Biodiversidade, que foi prioritário no governo anterior e continua 

sendo o guia político para o planejamento estratégico do desenvolvimento do país no campo 

da exploração sustentável da biodiversidade. 

 

O governo, ao lançar sua política de incentivo à expansão da biotecnologia no país, apenas 

respondeu à demanda da economia, que já apresentava uma base produtiva que abrangia a 

biotecnologia em diversos setores que possuíam interação com processos e produtos 

biotecnológicos em suas atividades e resultados, e representavam parte considerável do 

Produto Interno Bruto e das exportações brasileiras. Portanto, o governo aproveitou o 

momento para empregar nosso potencial através da adoção de uma série de medidas capazes 

de ajustar estruturalmente a economia, de forma a estimular o surgimento de demandas por 

inovações biotecnológicas. 

 

Em resumo, o objetivo geral da Estratégia Nacional de Biotecnologia era promover e executar 

ações que visassem estabelecer um ambiente adequado para o desenvolvimento de produtos e 

processos biotecnológicos inovadores, estimular o aumento da eficiência da estrutura 

produtiva nacional, a capacidade de inovação das empresas brasileiras, absorção de 

tecnologias, a geração de negócios e a expansão das exportações.  

 

Em relação à pesquisa em biodiversidade, desde 2001, na Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, esta questão passou a ser encarada como estratégica para o 

desenvolvimento do país. E a biotecnologia, obviamente, passou a ser uma das alternativas 

prioritárias para o aproveitamento da nossa biodiversidade149. 

 

O fruto desta priorização do avanço da biotecnologia durante o governo de Fernando 

Henrique não parou com o fim do seu mandato em 2002, transformando-se em uma política 

nacional, independente de vocação partidária. A maioria dos projetos iniciados no governo 

anterior persistiu e foi ampliado no governo do atual presidente, Luis Inácio Lula da Silva, e 

ainda perdurará por muitos anos. A tarefa de fazer bom uso da nossa biodiversidade é muito 

complexa, e constitui um enorme desafio para o Brasil de hoje e do futuro.  
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O Programa de Pesquisa em Biodiversidade - PPBio, fruto da Política Nacional de 

Biodiversidade, foi criado com o objetivo de ampliar e disseminar de forma ampliada e 

planejada o conhecimento da biodiversidade brasileira em nível regional e nacional, dando 

apoio à implantação e manutenção de redes de inventário da Biota; apoio à manutenção, 

ampliação e informatização de acervos biológicos do país; apoio à pesquisa e 

desenvolvimento em áreas temáticas da biodiversidade e à ações estratégicas para políticas de 

pesquisa em biodiversidade. 

 

Outro programa de grande importância que teve início no governo anterior e vem sendo 

ampliado neste, é o Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da 

Amazônia-PROBEM que, assim como os demais programas governamentais ligados à 

biodiversidade, procura transformar nossa riqueza potencial em realidade. Seu principal 

objetivo é articular e identificar uma rede de laboratórios e grupos de pesquisa no país para 

implementar na região amazônica um complexo laboratorial de padrão mundial, voltado para 

pesquisas, transferência de tecnologia e prestação de serviços de alto nível. A PROBEM 

também possui uma organização responsável pela prospecção de novas parcerias com o setor 

privado regional, nacional e internacional, que é a Organização Social Amazônica. 

 

O PROBEM atua nas seguintes áreas: 

• Prospecção da biodiversidade; 

• Identificação de princípios ativos e produtos derivados de interesse comercial; 

• Implantação de sistema de identificação, absorção, desenvolvimento e transferência de 

tecnologias para extração, purificação, envasamento e certificação de qualidade de 

produtos; 

• Implantação de sistema de domesticação e multiplicação das espécies de interesse 

comercial; 

• Formalização de diversas modalidades de parcerias, definindo-se os direitos e 

responsabilidades das partes envolvidas150 

 

Para ajudar a concretizar os objetivos do PROBEM, o governo brasileiro idealizou e construiu 

o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA).  Dentro de todas as iniciativas do governo já 
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aqui citadas, a de maior interesse para a tese foi a idealização e implementação deste centro. 

O Centro de Biotecnologia da Amazônia promete reviver os tempos de ouro na Amazônia, 

como ocorrido durante o ciclo da borracha, no início do século XX. Nunca a Região Norte 

viveu uma era de tanto vigor como aquela, e até hoje, depois de cem anos, ainda não chegou 

perto da prosperidade então alcançada. Tudo começou com o aproveitamento econômico da 

nossa biodiversidade, através da Hevea Brasilis, a nossa famosa seringueira que alimentou o 

fervor industrial do mundo todo, fornecendo matéria-prima abundante para  a fabricação da 

borracha. 

Em 2005, com o início das operações do Centro, os profissionais recrutados passaram ter a 

responsabilidade de revigorar a economia da região e demonstrar ao país e ao mundo que a 

floresta vale pelo conhecimento que se pode retirar dela, e que para isso, precisamos dela de 

pé. Segundo cálculos feito pelo biólogo Moacir Bueno Arruda, do Ibama151, a região possui 

um potencial de até 2 trilhões de dólares. Acredita-se que das vinte mil espécies endêmicas da 

Amazônia, cinco mil possuam substâncias com efeito medicinal ou cosméticos152. 

O Centro possui uma área instalada de 12000 m², com capacidade para 25 laboratórios, 4 

unidades de apoio industrial e 2 estruturas de apoio tecnológico. De acordo com informações 

retiradas do site oficial do CBA, o Centro oferece os seguintes serviços: ensaios 

famacológicos e toxicológicos pré-clínicos; análises físico-químicas e bioquímicas;acesso à 

biodiversidade; desenvolvimento de produtos e de processos bioindustriais; formação de 

empresas de base tecnológica. 

Um exemplo que pode ser dado de alguns frutos já gerados pelo aproveitamento da 

biodiversidade regional a partir dos trabalhos do Centro foi a iniciação de um projeto que visa 

utilizar o dendê amazônico, combinado com o dendê africano, para produção de biodiesel.  

Como Centro Tecnológico, o principal objetivo do CBA é transformar os conhecimentos 

gerados pelos institutos de pesquisa já existentes em produtos com valor agregado em toda a 

cadeia produtiva, contribuindo assim para o desenvolvimento regional, com geração de 

emprego e renda a partir da inovação biotecnológica. Este centro possibilitará o aumento do 

conhecimento da biodiversidade amazônica através da aplicação das tecnologias necessárias 

ao seu aproveitamento econômico, agregando valor à região amazônica. 

                                                 
151 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (www.ibama.gov.br) 

152 NUCCI (2005) 
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O CBA pretende promover o desenvolvimento regional de produtos, processos e serviços 

biotecnológicos nas áreas de saúde humana, agronegócio e industrial, visando a 

comercialização destes  e sua inserção em cadeias produtivas regionais, nacionais e globais. 

O CBA, ao incubar, consolidar e projetar empresas de base biotecnológica, incentiva a 

implementação de parques bioindustriais na região amazônica, de projeção nacional e 

internacional153. 

 

A Fundação Biominas também é outra instituição que não pode ser ignorada neste estudo, 

pelo seu peso e importância para a biotecnologia nacional. Esta instituição, criada em 1990, 

tem por objetivo promover o desenvolvimento de bionegócios no Brasil e integrar as 

empresas e laboratórios nacionais e internacionais em uma grande rede para facilitar a 

identificação de projetos de pesquisa com potencial para se transformar em bons negócios. 

 

A Biominas está localizada no Estado de Minas Gerais, no pólo de biotecnologia considerado 

pelo Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) como o mais importante da América 

Latina. Como visto anteriormente, as pesquisas científicas brasileiras foram e são 

reconhecidas internacionalmente pela sua qualidade e potencial, o que torna possibilidade de 

investimentos no país uma realidade explorada pela Fundação, que através de seu prestígio, 

trabalho e conhecimento busca trazer para o país financiamento para os melhores projetos em 

biotecnologia.  

 

A Biominas, em seu 18 anos de existência, foi co-responsável pelo estabelecimento de mais 

de 33 empresas na região de Belo Horizonte (capital do estado mineiro), tornando a capital 

um cluster em biotecnologia único do Brasil e pertencente ao seleto grupo de apenas oito do 

mundo considerados potenciais154. 

                                                                          

A indústria de produtos farmacêuticos, medicinais e veterinários no Brasil movimenta 

anualmente recursos da ordem de US$ 10 bilhões, sendo a 4a indústria farmacêutica mundial 

em volume de produção, atrás dos Estados Unidos, França e Itália. O faturamento mundial da 

indústria farmacêutica já é superior a US$ 200 bilhões. Já o setor agrícola relacionado aos 

pesticidas e herbicidas tem um mercado comparável. Além disso, o mercado mundial da 
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154 Informações retiradas do site da Fundação Biominas 
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bioindústria, onde biotecnologia é um instrumento fundamental, movimentando anualmente 

recursos estimados de 50 a US$ 100 bilhões.  

 

Apesar de estarmos entre as maiores indústrias farmacêuticas mundiais, a maior parte de 

nossas empresas são dependentes de tecnologia importada, ficando para a produção nacional 

apenas a parte medicamentosa, ou seja, a produção final, não envolvendo o estágio inicial de 

Pesquisa e Desenvolvimento.  No país há muito pouco investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento de novos produtos neste setor. 

 

Todas as empresas farmacêuticas mundiais realizam vultosos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento como parte integrante de sua estratégia competitiva, visando constante 

lançamento de novos produtos,  condição fundamental para manter suas parcelas de mercado 

e conquistar outras. Dessa forma, gastos com P&D chegam até a 20% do faturamento das 

empresas do setor.  

 

No Brasil, segundo estudo da Associação Brasileira de Bioindústria, os setores que utilizam a 

biotecnologia abrangem cerca de 5 a 6% do Produto Interno Bruto155. Comparando os dados 

atuais com os apresentados anteriormente, com base nas informações fornecidas pela 

Fundação Biominas, em 2002, a biotecnologia abrangia cerca de 3% do PIB, indicando assim, 

um aumento de 200% em apenas 5 anos, segundo dados de 2007.  Neste ano, o setor 

biotecnológico abrangia aproximadamente 304 empresas de base a e 1700 grupos de pesquisa 

espalhados em todo país. 

 

Para que o Brasil passe a competir como um grande jogador neste setor é preciso investir em 

novos produtos. Por não investir nesta área na proporção que deveria, o Brasil, apesar de seu 

potencial, perde uma oportunidade única de participar num mercado mundial estimado em 

centenas de bilhões de dólares anuais. Para cada nova droga lançada estima-se que seu 

potencial de mercado varie entre 250 milhões a 1 bilhão de dólares. O que afasta 

investimentos nesta área são os custos e riscos, uma nova droga envolve custos da ordem de 

US$ 350 milhões e pode requerer de 10 a 15 anos de pesquisas até sua introdução no 

mercado. A grande vantagem para o país é seu patrimônio potencial incalculável, 
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representado pela biodiversidade, principal fonte de compostos de partida no desenvolvimento 

de novas drogas156.  

 

Estudos apontam resultados específicos da indústria biotecnológica apresenta uma visão ainda 

mais promissora do setor. Abaixo, encontramos uma citação relatando a potencialidade da 

biodiversidade amazônica. 

 

Das potencialidades da Floresta Amazônica para a exploração econômica, a biotecnologia é a mais 
promissora. Uma molécula pode render ao dono da patente US$10 milhões por ano e 25 vezes mais 
para quem comercializá-la. Para se ter uma idéia do que vem pela frente, o mercado mundial de 
produtos biotecnológicos movimenta, hoje, entre US$470 bilhões e US$ 780 bilhões por ano. Só o 
comércio internacional de produtos farmacêuticos feitos com componentes originários de florestas 
tropicais ultrapassa US$50 bilhões157. 
 

De acordo com a análise de Gilberto Dupas, para que o Brasil possa se desenvolver é preciso 

que sejam colocados em prática programas nacionais que viabilizem o desenvolvimento de 

nichos tecnológicos, para que possamos agregar valor às nossas riquezas. No caso da 

Biodiversidade, o governo precisaria priorizar a Política de Desenvolvimento da 

Biotecnologia, que foi instituída no início de 2007, tornando-a prioridade, para que o país seja 

capaz de criar vantagens comparativas dinâmicas,  ampliando sua participação internacional 

neste segmento, aproveitando da melhor maneira, nossa maior riqueza, a nautreza158. 

 

Art. 1o Fica instituída a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, na forma do Anexo a 
este Decreto, que tem por objetivo o estabelecimento de ambiente adequado para o 
desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos inovadores, o estímulo à maior 
eficiência da estrutura produtiva nacional, o aumento da capacidade de inovação das 
empresas brasileiras, a absorção de tecnologias, a geração de negócios e a expansão das 
exportações.159 
 

De acordo com este decreto, a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia deverá priorizar 

suas ações em quatro áreas: Área de Saúde Humana; Área de Agropecuária; Área Industrial; 

Área Ambiental. Todas as atividades estarão submetidas ao Comitê Nacional de 

Biotecnologia, que será o órgão responsável pela implantação e coordenação desta política. 

 

                                                 
156 CARNEIRO (2005) 76p.  

157 BULHÕES (2002) 119p. 

158 DUPAS (2006) 430-255 p. 

159 BRASIL (2007) 
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Esta política nacional foi criada no momento em que o país reúne todas as oportunidades 

extremamente promissoras para alavancar o desenvolvimento nacional, através do 

conhecimento e inovação, que permitiria um aumento na geração de empregos; um maior 

desenvolvimento regional; entre outras vantagens, e tudo isto através da utilização de uma 

atividade limpa, e que permite a preservação de nosso meio-ambiente. 

 

O país já possui capacidade instalada de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e uma 

vantagem em relação aos países desenvolvidos, que são os menores custos de produção. Outra 

vantagem a ser mencionada, o nosso trunfo maior, é a matéria-prima principal da 

biotecnologia, a biodiversidade. Todos estes fatores unidos constituem um cenário promissor 

a ser aproveitado.                    

 

No próximo capítulo iremos entrar em contato com um recurso natural muito importante e 

que é extremamente abundante na Amazônia, a água. Recurso fundamental para a existência 

da vida e considerado o ouro do século XXI, a água também é uma das pérolas do turismo 

ecológico, uma das atividades mais cotadas para o aproveitamento econômico sustentável de 

áreas protegidas. Abordando o tema da Água e do Turismo Ecológico mostraremos mais uma 

vez algumas maneiras de transformar economicamente e socialmente a região da Amazônia 

Legal.  
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Capítulo 4 – Turismo e a água: mais alternativas, com 
menos tecnologia 
 

A água, por muito tempo foi considerado um recurso estável. O que temos é um planeta com 

abundância de água sim, mas apenas 2% de água doce. Teoricamente abundante, mas 

distribuído de maneira desigual, o mundo está às voltas de uma crise de escassez de água que 

já vem apresentando a sua face em muitas regiões do globo. 

 

O problema maior é que a população mundial demorou muito para perceber que o planeta 

Terra é a nossa casa e estamos todos juntos em um só barco, e que se a casa for destruída, 

todos os moradores serão destruídos com ela. A água, como principal fonte de vida, passou 

séculos sendo contaminada durante e após a Revolução Industrial, sem nenhuma preocupação. 

Hoje, sabemos que o desenvolvimento e crescimento econômico sem sustentabilidade não 

pode ser mantido por muito tempo. 

 

Por exemplo, a China, a primeira do grupo dos BRICs, que vem a quase uma década 

sustentando crescimento na facha de 10% ao ano, pode ter seu ritmo acelerado de crescimento 

contido pela escassez de recursos naturais em seu território, insuficiente para atender a 

demanda populacional. A água é um dos seus maiores problemas. Contendo 22% da 

população mundial e menos de 8% da água disponível no planeta, os chineses gastam cerca de 

8 a 12% de seu PIB para combater os resultados da degradação ecológica que praticaram 

durante o tempo de desenvolvimento a todo custo160. 

 

Os países do Golfo (Bahrein, Emirados Árabes, Kuwait e Arábia Saudita enfrentam uma 

situação muito contraditória, possuem o ouro do século XX, o petróleo, mas tem uma 

escassez enorme do “novo ouro” de nosso século, a água. A Arábia, por exemplo, 70% da 

água consumida é proveniente da água do mar, utilizando uma parte considerável de suas 

receitas provenientes do petróleo, com o caro processo de dessalinização. A tecnologia 

utilizada neste processo é guardada como segredo de Estado deste governo, pois é 

considerada uma tecnologia estratégica para qualquer país. O próprio presidente Kennedy 

acreditava que o domínio desta tecnologia seria mais importante que a espacial161. 

 
                                                 
160 BOUGUERRA (2004) 72p.  

161 Idem 74p. 
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A dessalinização pode ser um importante instrumento de obtenção de água doce no futuro. 

Nestes países, para produzir 100 milhões de m3o custo é de 100 milhões de dólares, ou seja, 

US$ 1,00 por m3. O problema da dessalinização é o custo da energia despendida no sistema. 

Para produzir 9,25 milhões de m3 de água em Santa Bárbara (Califórnia), o gasto de energia é 

de 50 milhões de quilowatts, sendo que a transposição da mesma quantidade de água do Rio 

Colorado para Los Angeles exige entre 15 a 26 milhões de quilowatts162. 

 

Sendo a escassez a engrenagem do sistema capitalista, a água se tornará um dos bens mais 

ambicionados do século XXI, como o Petróleo no século XX, justamente porque existem 

muito mais pessoas que dependem dela do que abundância para atender esta demanda. Em 

2002, no Fórum Mundial da Água de La Haye, o então presidente da Comissão Mundial da 

Água,  Ismail Serageldin pronunciou a seguinte sentença: “As guerras do próximo século 

girarão em torno da água”163. 

 

A água, assim como o Petróleo, já foi e ainda é a razão de muitos conflitos internacionais, 

como o conflito alimentado pelos Estados Unidos no Sudão. Muitos estudiosos árabes 

acreditam que esta guerra é  uma arma a favor de Israel contra o Egito na região, pois através 

do conflito, o governo americano busca controlar as águas do Rio Nilo.164 

 

Abaixo apresentamos mais alguns exemplos de potenciais conflitos no século XX entorno da 

água: 

 

Regiões de grande turbulência internacional relativa aos usos compartilhados da água são as 
bacias dos rios Jordão, Tigre-eufrates e Nilo, todos no Oriente Médio. Por exemplo, a 
Turquia está construindo 21 represas no rio Eufrates (GAP – Greater Anatólia Project, 
Projeto da Grande Anatólia) ao custo de  US$ 21 bilhões. Essas represas deverão produzir 
hidroeletricidade e irrigar 1.500.000 hectares. O projeto pode reduzir em 40% o suprimento 
de água à Síria e em 90% o suprimento de água ao Iraque. O rio Nilo tem 3.030.300 km2 da 
bacia hidrográfica em nove países e é fonte potencial de disputas futuras. 
 

A Amazônia, sendo a detentora da maior reserva de água doce do planeta, e o Brasil detendo 

tendo  12,5% da água potável mundial, deve preservar este tesouro e lutar contra todas as 

forças que possam degradá-la.  O desmatamento, por exemplo, é apontado como uma das 

                                                 
162 TUNDISI (2005) 191p. 

163 BOUGUERRA (2004) 82p 

164 Idem (2004) 82p. 
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causas da redução do volume d’água nos rios, por causar erosão e sedimentação em suas 

margens165.  

 

A demanda explode em todos os lugares. A primeira causa do aumento contínuo e forte do 

consumo de água é o crescimento demográfico. As Previsões do Conselho Mundial da Água 

dão uma primeira idéia da tempestade que está por vir. Na hipótese do aumento da população 

mundial aumentando em um terço, o número de metros cúbicos disponíveis por habitante irá 

mecanicamente diminuir em um terço até 2025166.  

 

Além disso, o crescimento econômico produz efeitos ainda mais graves que o crescimento 

demográfico, pois cada ponto de crescimento econômico é também um ponto de aumento no 

consumo d’água. No século XX, o consumo d’água foi duas vezes maior do que no século 

anterior. É fácil chegar a conclusão da crise que está por vir, pois as reservas de água 

continuam estáveis ou em declínio, enquanto o consumo aumenta aritmeticamente. A água 

própria para consumo está sendo poluída, diminuindo ainda mais a reserva de água potável 

para o futuro. 

 

A ONU acreditava que em 2005, dois terços da população mundial sofreriam com a escassez 

de água. Um dos vilões desta escassez foi a chamada Revolução Verde, que aumentou 

exponencialmente a utilização da água na agricultora, pois acreditava ser esta a chave para 

elevação da produtividade agrícola. Como isso, a água antes utilizada para consumo humano 

passou a ser desviada para a produção agrícola. Por ano, com dados de 2004, a agricultura foi 

responsável por cerca de 69% do consumo de água doce no mundo, enquanto a indústria e o 

uso doméstico ficaram com 23% e 8% respectivamente167. 

 

Estes dados demonstram mais uma vez que a agricultura não é a chave para o 

desenvolvimento da Amazônia, como muitos agricultores insistem em colocar a floresta como 

uma das alternativas de expansão da agricultura no país, para que possamos ser o “celeiro do 

mundo”. A agricultura, além de degradar nossas matas, contribuiria também para a poluição e 

erosão dos rios da região. 

 

                                                 
165 BUCHOT-TÉNIÈRE, CAMDESSUS, CHÉRET & (2005) 24p. 

166 Idem (2005) 29p. 

167 BOUGUERRA (2004) 188p. 
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A água é um bem que não pode ser substituído por nenhum outro, e seu valor é incalculável. 

Acredita-se que o valor estimado de “serviços” promovidos anualmente por rios, lagos e 

represas apresenta-se ao redor de 1,7x1012 dólares por ano, três vezes o valor total da 

produção mundial168. 

 

O valor da água já pode ser figurado ao analisarmos o faturamento das empresas como a 

Coca-cola, Pepsi, Nestlé, que já estão a tempos de olho neste negócio. Segundo dados de 

2004, do livro As batalhas da água, um litro de água engarrafada era vendido na época pelo 

preço de mil litros de água encanada e dez mil litros de água para irrigação. Para se ter uma 

idéia deste mercado, em 2002, 120 bilhões de garrafas d’água foram vendidas169. 

 

Este poderia ser um dos mercados a serem explorados pelo Brasil, os da água engarrafada. 

Obviamente, de maneira sustentável e respeitando o desenvolvimento da comunidade local. 

Normalmente esta indústria explora uma região através de concessão governamental de uma 

determinada fonte d’água, por um determinado período de tempo. O governo poderia 

promover licitações para que empresas interessadas no negócio pudessem explorar 

sustentavelmente algumas regiões, sem que houvesse dano ao meio ambiente. Esta alternativa 

econômica seria financeiramente importante, desde que o governo consiguisse estipular um 

valor justo, onde ele e a empresa pudessem ganhar, sem o prejuízo para o meio ambiente. O 

que acontece, muitas vezes, são sistemas de licitações corruptos que concede áreas públicas 

para empresas por preços mínimos e com outros prejuízos para a economia pública. 

 

Para finalizar este estudo, vamos indicar mais um instrumento a ser utilizado para o 

aproveitamento dos recursos naturais amazônicos, o turismo. Como veremos, esta atividade é 

uma das mais promissoras no mundo e, se praticada de maneira sustentável, pode ser uma 

maneira muito lucrativa de explorar as riquezas naturais brasileiras. 

 

O turismo destaca-se como uma das atividades de maior potencial do século XXI. Neste 

século, o ócio deixou de ter uma conotação ruim e passou a ter um significado positivo, de 

trabalho, renda e repouso, entrando o turismo como a atividade para suprir este ócio. O 

Ecoturismo ainda é mais recente, e vem de encontro com a nova perspectiva mundial sobre o 

meio ambiente, sendo voltado para a exploração sustentável do patrimônio natural e cultural. 
                                                 
168 TUNDISI (2005) 157p. 

169 BOUGUERRA (2004) 178p 
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A característica principal do ecoturismo é a prática de viagens em pequenos grupos e 

acomodação em alojamento simples, tudo desenvolvido para que não haja impacto aos 

patrimônios natural, histórico e cultural, além de não prejudicar o desenvolvimento 

econômico e social da região170. 

 

No Brasil, o turismo sustentável só se tornou atividade oficial em 1964, sendo que o 

Ecoturismo só começou a ser apenas implantado em 1980, tendo um dos destinos principais, a 

Amazônia171. O ecoturismo ou turismo ecológico pode ser considerado uma renovação do 

turismo, caracterizado pela revalorização do meio ambiente. E este é seu grande trunfo, a 

necessidade intrínseca de preservar o meio ambiente, ou seja, se houver destruição do objeto 

de exploração econômica, não há mais atividade. É claro que ao aumento sazonal do número 

de pessoas em uma determinada região rica em biodiversidade e recursos naturais, como a 

água, pode causar um impacto negativo para a natureza. Deste modo, é fundamental o 

controle da atividade turística para que o meio ambiente não seja prejudicado. Obviamente, 

com todo movimento mundial a favor do meio ambiente, a indústria do turismo não poderia 

ser uma corrente contrária, mas defender e apoiar a causa. 

 

No turismo ecológico, o preservado se tornaria valorizado, dando ainda mais incentivo para a 

sustentabilidade da atividade. Segundo Figueiredo “o turismo ecológico seria uma nova 

forma de extrair recursos naturais de uma área, só que essa extração de recursos é feita a 

partir da paisagem, flora e da fauna.”172 

 

Dentro desta atividade, a água doce destaca-se como um dos atrativos principais. Quando 

analisada apenas como uma substância natural, a água doce é desprovida de qualquer 

emprego, mas quando utilizada para algum fim econômico, se torna um recurso hídrico. 

 

Na verdade,  água pode ser considerada uma das maiores atrações turísticas, tanto em áreas 

litorâneas quanto costeiras. Sendo assim, este recurso natural tem grande potencial 

econômico, social e cultural e por isso deve ser preservado. 

 

                                                 
170 SEABRA (2001), 29p. 

171 Idem (2001), 17p.   
172 FIGUEIREDO (1999) 59p. 
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O turismo ecológico é uma atividade com potencial social, incluindo em sua prática a 

população local, gerando renda e emprego. Estas pessoas, por serem as maiores conhecedoras 

do local, são, normalmente, as recrutadas para trabalhos como os de guia turístico, entre 

outras posições, dependendo do nível educacional de cada indivíduo. As posições 

administrativas, até outras com menor exigência de qualificação, como cozinheiros, 

faxineiros, são também algumas das opções para a população local.173. 

 

Hoje podemos dizer que o turismo não é apenas uma atividade econômica, mas um fenômeno 

social, característico da sociedade moderna. Em 2004, o mercado das viagens representou 

aproximadamente 30% do total das trocas internacionais de serviços comerciais, constituindo 

um dos seus maiores componentes174. 

 

Sendo praticado com seriedade e responsabilidade, o turismo ecológico pode render uma boa 

fonte de renda para a população ali instalada, sem prejudicar o meio ambiente. Digo com 

responsabilidade porque a atividade turística, por ser uma atividade de serviços, demanda 

muitos trabalhadores e infra-estrutura para receber os potenciais turistas. Portanto, esta 

atividade provavelmente irá modificar a região a ser explorada, mas se for bem planejada, 

causará um impacto mínimo, que não provoque efeitos negativos ao meio ambiente. 

 

Sendo assim, o turismo, se não realizado de maneira sustentável, pode provocar piores danos 

do que muitas indústrias consideradas poluidoras, causando degradação ambiental e 

sociocultural. A atividade turística deve vir para acrescentar, valorizar e desenvolver a região 

onde está sendo implantada, respeitando a economia tradicional e os interesses daquela 

comunidade, e principalmente, preservando a área a ser explorada. A Organização Mundial do 

Turismo (UNWTO)175 acredita que só existe turismo sustentável com sustentabilidade 

econômica, social, ambiental, cultural e política.  

 

No ponto de vista econômico, o turismo pode ser considerado uma atividade ímpar, 

caracterizada por ser um gerador de divisas. Ao captar turistas internacionais, juntos deles 

vem o dinheiro em moeda estrangeira, impactando positivamente em nossa economia. Além 
                                                 
173 BRUNA, BRAGA, REBOUÇAS & TUNDISI (2006) 

174 BRASIL Ministério do Turismo (2006) 

175 A World Tourism Organization (UNWTO/OMT) é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas (UN) e a organização 

líder mundial no campo do turismo. Funciona como um forum para questões políticas do tursimo e uma fonte de conhecimento sobre e 

estudos do setor.  
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disso, a atividade exige um baixo grau de investimento proporcionalmente a geração de 

trabalho que esta atividade produz, quando comparado a outras atividades. A oferta de 

empregos gerada por esta atividade é grande, por ser uma indústria de serviços, que 

tradicionalmente demanda muitos servidores.  Outro fator importante é seu efeito 

multiplicador, o turismo atinge e movimenta vários setores da economia como o da 

construção civil, indústria têxtil, alimentação, etc.176.  

 

De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Turismo, baseados em pesquisas do 

Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado formal de trabalho em turismo no país  

aumentou cerca de 28% em 4 anos, no período de 2001 a 2005177. 

 

Aproximadamente, de 6 a 8% do total de empregos gerados no mundo depende do turismo, 

segundo informação da Organização Mundial do Turismo. Em 2004, o intercâmbio de 

pessoas através do turismo foi na ordem de 766 milhões de pessoas, superando em mais de 25 

vezes as chegadas registradas em 1950, o que significa um crescimento médio anual de 6,5%, 

desde 1950178.   

 

O turismo é uma atividade muito ligada ao desempenho econômico mundial, ou seja, se a 

economia mundial está numa boa fase, provavelmente a atividade turística acompanhará esta 

dinâmica, crescendo proporcionalmente ou com desempenho superior. Por exemplo, no 

período de 1975 a 2000 o turismo cresceu a um ritmo médio de 4,4 % anual, enquanto o 

crescimento econômico mundial médio, medido pelo PIB, foi de 3,5% ao ano179. 

 

Para que o turismo ecológico na Amazônia não afete negativamente a sua natureza é preciso 

um bom planejamento, seguindo a seguinte linha cronológica: delimitação do zoneamento 

turístico-ecológico, analisando com que intensidade que poderia ser desenvolvida a atividade 

em cada área; seleção de áreas prioritárias; elaboração de projetos de infra-estrutura e 

execução e controle do projeto. Seguindo estas etapas com rigorosidade, o impacto ambiental 

na região poderia atingir taxas mínimas de degradação180. 

 
                                                 
176 FIGUEIREDO (1999) 49p.  

177 BRASIL Ministério do Turismo (2006) 

178BRASIL Ministério do Turismo (2006)  

179 Idem (2006) 

180 FIGUEIREDO (1999) 73p. 
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Um dos maiores problemas associado ao turismo seria o impacto cultural em determinadas 

populações locais ao se depararem com turistas de fora da região. É preciso um bom 

planejamento anterior ao empreendimento turístico, escolhendo comunidades onde o impacto 

cultural seja menor. Por exemplo, o turismo em uma zona de preservação em que se encontra 

uma aldeia indígena que tem pouco ou nenhum contato com a civilização provocaria uma 

degradação cultural, devido ao choque de civilizações, podendo levar a modificações 

irremediáveis na cultura desta população. 

 

O ecoturismo trabalha com o diferente, o exótico, o oposto da vida urbana moderna, do 

cotidiano padronizado. Portanto, a Amazônia seria o local perfeito. Porém, é preciso inserir 

regras na exploração desta atividade para que o desenvolvimento da região não modifique o 

local a tal ponto de não mais parecer exótico, e deste modo, menos atrativo. O planejamento é 

fundamental para que a intensificação do turismo na região produza um mínimo de efeitos 

negativos e alcance uma otimização dos dividendos181. 

 

O desenvolvimento do turismo também deve ser acompanhado pelo alargamento de outras 

atividades que dão suporte a esta atividade, como a agricultura familiar, a educação, o setor de 

infra-estrutura, etc. Sem o desenvolvimento da região como um todo, a atividade turística por 

si só não consegue se desenvolver, pois não é possível o turismo sem que haja uma rede 

mínima de lanchonetes e/ou restaurantes, transporte para região, pessoas qualificadas para 

trabalhar, pousadas minimamente equipadas, etc. 

 

A gestão compartilhada entre poder público, população local, universidades, ONGs e 

iniciativa privada é uma estratégia muito valiosa para se ter sucesso em um empreendimento 

turístico em áreas protegidas, como na Amazônia. O envolvimento de vários interessados em 

torno de um mesmo objetivo, o aproveitamento sustentável de uma determinada área estática 

economicamente, funcionaria como um mecanismo de auto-fiscalização entre seus membros. 

Como isso ocorre? À medida que cada um quer defender seus próprios interesses, cada um 

buscará fiscalizar as atitudes do outro para que seu objetivo seja realizado corretamente. 

 

O turismo se destacaria como uma boa alternativa para Amazônia, pois se apresenta como 

uma atividade que ajuda a combater as desigualdades entre regiões, a medida que traz uma 

                                                 
181 Idem 74p. 
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significativa melhora na qualidade de vida da população atingida pela atividade, trazendo uma 

melhor infra-estrutura, assim como uma oferta maior de emprego182. 

 

Um exemplo de turismo com conservação da biodiversidade pode ser encontrado na cidade de 

Silves, no Estado do Amazonas. Esta região, por ser um viveiro de peixes com alto valor no 

mercado como Tambaquis, Tucunarés e Pirarucus, enfrentou uma ferrenha disputada entre a 

comunidade local e a indústria pesqueira. Essa região, anteriormente muito explorada pela 

atividade pesqueira, passou a ser uma área de proteção, por iniciativa de sua população, que 

conseguiu a proibição da pesca comercial em grande escala, limitando a pesca a algumas 

áreas de manejo, onde é estritamente controlada. 

 

Procurando novas fontes de renda, a população local decidiu, voluntariamente, se unir em 

uma ONG para desenvolver na região o turismo. A então Associação de Silves pela 

Preservação Ambiental e Cultural (Aspac), com o apoio da ONG internacional World Wide 

Fund (WWF-Brasil), construiu na região uma pequena pousada, Aldeia dos Lagos, dando 

início ao turismo na cidade. As atividades envolvidas buscavam apresentar ao turista o estilo 

de vida da população ribeirinha, juntamente com as atividades de contemplação das paisagens 

naturais da região. Esta iniciativa foi um sucesso e é considerada um exemplo de turismo 

sustentável na Amazônia, pois foi realizado com planejamento e em dimensões condizentes 

com a realidade da população183.  

 

Como vimos, turismo deveria ser uma estratégia de desenvolvimento comunitário, como uma 

maneira de desenvolver as regiões que são ricas em recursos naturais, mas sofrem com a falta 

de infra-estrutura, saneamento, educação, desemprego, etc. O turismo seria uma solução de 

curto prazo e de âmbito municipal, enquanto o investimento em biotecnologia seria uma 

aposta a nível federal, pois engloba fatores envolvidos com escolhas de políticas pública do 

governo, definições de instrumentos econômicos, tudo que vai muito além de interesses 

regionais, devendo ser encarado como objetivo geral da nação. 

 

 

                                                 
182 LAGE & MILONE (2001) 

183 SANSOLO(2002), 87p. 
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Conclusão 
 

Ao longo deste trabalho conseguimos enchergar que o progresso humano hoje não está mais 

ligado ao crescimento sem limites, e que o desenvolvimento sem compromisso com a 

preservação ambiental não tem mais condições de se sustentar dentro do contexto de 

consciênca ecológica no mundo atual. 

 

Neste novo milênio o Brasil deve se preocupar com dois desafios: o .crescimento 

populacional e a demanda por bem e serviços, que pode pressionar ainda mais nosso meio 

ambiente. Segundo a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, o aumento da 

população mundial pressiona a economia por mais recursos naturais, principalmente devido 

ao alto padrão de consumo da civilização capitalista atual. O mundo está no caminho para 

encenar o drama previsto por Malthus, não apenas por uma crise de alimentos, mas pela falta 

de recursos naturais como um todo, resultado da degradação ambiental produzida pela 

humanidade durante o caminho de sua evolução.  

 

Este trabalho buscou focar toda sua problemática em elaborar hipóteses sobre alternativas 

para o aproveitamento sustentável da Amazônia, tentando justificar sempre a importância de 

utilizar sustentavelmente seus recursos, criando assim meios para a sobrevivência da floresta. 

Em um mundo capitalista, onde o lucro foi e continua sendo o objetivo central do sistema, 

garantir a sobrevivência de uma floresta que ocupa mais da metade de um país só é possível 

se ficar provado que ela vale mais preservada do que destruída.  

 

Apesar de todos os movimentos iniciados nas décadas finais do século passado de luta pela 

preservação do meio-ambiente e pela conscientização mundial de que os nossos recursos 

naturais são finitos e que a não preservação pode significar a própria extinção humana,  ainda 

persiste a visão retrógrada e limitada de muitos políticos e empresários que ainda acreditam 

na eficiência do capitalismo selvagem, que destruiu o meio-ambiente europeu durante os 

séculos XIX e XX. Ainda persiste a idéia imediatista de aproveitar os lucros que podem ser 

retirados no presente, mesmo que isto signifique a extinção das condições atuais, não 

garantindo aos nossos descendentes a possibilidade de usufruir de nossos bens no futuro. A 

luta pela expansão da soja na Amazônia, por exemplo, é um exemplo da limitação dos 

grandes agricultores e muitos importantes políticos brasileiros que acreditam e defendem esta 

tese.  
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Segundo o economista francês Ignacy Sachs, o Brasil é um país único, que reúne 

características ímpares para explorar o que ele chama de trinômio: biodiversidade, biomassa e 

biotecnologia.184 Como demonstramos, a biotecnologia é a grande promessa deste novo 

século, e o Brasil tem todas as armas necessárias para utilizá-la a favor de nossa floresta. 

Utilizando nossos recursos naturais, de forma sustentável, através da biotecnologia, se 

conseguirá elevar o nível de vida de nossa população e ao mesmo tempo transformar o nosso 

potencial natural em resultados reais para nossa economia, fazendo com que o país se torne o 

tão sonhado “país do futuro”. 

Um país que almeja chegar ao nível de desenvolvimento econômico e social das grandes 

potências mundiais precisa de um bom planejamento estratégico, que aborde, principalmente, 

investimento em educação e tecnologia. Hoje, o poder econômico mundial está diretamente 

ligado ao nível de evolução tecnológica, portanto, para estar entre as potências mundiais, não 

basta ser mero importador de bens intensivos neste fator de produção, mas ter seu total 

domínio. Esta é a realidade do capitalismo atual, pois com a revolução científica, a fonte 

básica da produtividade passou a ser diretamente proporcional à geração de conhecimento185 
186.   

Para que seja possível o desenvolvimento centrado na produção de tecnologia, aproveitando 

sustentavelmente nossa biodiversidade, não é apenas importante a vontade política em 

direcionar os investimentos para a área da educação e pesquisa, mas o país deve ser capaz de 

renovar evolutivamente suas instituições, fazendo com que elas deixem de ser um empecilho 

e passem a ser uma alavanca para o desenvolvimento tecnológico. A eficiência das 

instituições é fundamental para a concretização de qualquer plano estratégico de governo, pois 

as barreiras burocráticas podem transformar um bom plano de ação em apenas um projeto 

sem efeito 187.  

 

Este trabalho está apoiado nos princípios da própria Constituição Brasileira, que em seu 

quarto capítulo disserta sobre a responsabilidade do governo em promover e incentivar o 

desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, assim como também se 

                                                 
184 SACHS (2001) p 490. 

185 BERGMAN; CARVALHO; KANG; SILVA JÚNIOR & VALENZUELA (2002)  

186 CAVALCANTE & WEIGEL(2002) 

187 SILVA (2002)  
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inspira em seu sexto capítulo, em que atribui ao Poder Público o dever de defender e preservar 

o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Portanto, este estudo nada mais deseja 

do que colocar em prática os direitos e deveres assegurados aos cidadãos e ao próprio governo 

de preserva ser patrimônio nacional, a Amazônia, através de seu aproveitamento econômico 

sustentável, privilegiando a utilização da tecnologia188. 

 

Ficou demonstrado neste estudo que o desenvolvimento sustentável, além de ser social e 

ambientalmente responsável, ainda pode ser mais lucrativo. Diante desta visão, explorar a 

Amazônia de maneira sustentável aparece como a solução mais racional para  

 

A evolução do homem o tem arrastado para sua autodestruição, portanto, a lógica que nos 

coloca é que a nossa evolução levou-nos a nossa própria degradação. Contraditório, não? O 

que esperamos é que o homem do presente e do futuro seja capaz de reverter esta conexão 

entre evolução e degradação ambiental. A preservação da Amazônia seria uma prova viva de 

que a humanidade pode reverter o seu curso, evoluindo de maneira sustentável e responsável, 

evitando assim o processo que está correndo rumo a nossa extinção.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 BRASIL (1988) 
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