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das instituições e das normas compartilhadas. O que o autor sugere é que 
sua interpretação do modelo de Westfália, ainda que se caracterize por um 
baixo grau de institucionalização (isto é, de conformidade entre as normas e 
os comportamentos), conta com um elevado grau de persistência das 
normas em condições cambiantes. Assim a conduta interessada dos atores 
coexistiria com normas duradouras de convívio internacional – ainda que 
estas últimas nem sempre sejam respeitadas pela primeira62. 

Em suma, Krasner nega qualquer diferença fundamental entre a 
atualidade das relações internacionais e seu passado. A não intervenção 
teria sido sempre um princípio aceito, mas invariavelmente transgredido, 
pois o grau de institucionalização das normas depende do poder e dos 
interesses dos governantes. Quando defrontados com novos problemas, 
estes simplesmente criariam regras novas. Assim o modelo de Westfália, 
em vigência tanto na atualidade quanto nos últimos séculos, seria um 
exemplo do que Krasner chama de hipocrisia organizada63. 

Parece, em retrospectiva, que o tema da soberania está longe de ser 
descartado do rol de preocupações das Relações Internacionais 
contemporâneas. Ora resgatada, ora condenada, a soberania estatal 
permanece no centro da discussão, e em seu cerne continua vivo o jogo de 
acomodações entre direito e coerção. Com essas constatações em vista o 
próximo capítulo tentará trazer à tona a problemática da intervenção, que é 
o reverso da moeda da soberania. O capítulo será centrado, mais 
especificamente, em um tipo peculiar de intervenção internacional: aquela 
que é exercida tendo como pretexto preocupações ambientais. Esse é um 
passo necessário para que seja possível, em seguida, pensar acerca de um 
eventual posicionamento brasileiro com respeito à Amazônia. 

                                                      
62 KRASNER, 1999, p 58 e segs. 
63 No original, organized hypocrisy; livre-tradução. KRASNER, 1999. 
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CAPÍTULO 2 
 

DA INTERVENÇÃO AMBIENTAL  
À INGERÊNCIA ECOPOLÍTICA 

Se por um lado não se obteve até aqui nenhuma conclusão definitiva 
a respeito do conceito de soberania, por outro lado espera-se ter apresentado 
um panorama elucidativo de uma tensão interna constitutiva desse conceito. 
Tal tensão, entre os polos do direito e da coerção, reaparece na questão da 
intervenção internacional. Se a soberania estatal for considerada como 
sendo a esfera de validade do direito de um Estado, a intervenção aparece 
como um direito que se pretende superior ao do Estado; se a soberania for 
considerada como a esfera onde o Estado exerce sua capacidade de coerção, 
a intervenção toma a forma de uma força real externa superior à estatal. Em 
ambos os casos a intervenção constitui uma forma de antítese da soberania, 
de uma modalidade que age sobre o Estado especificamente a partir de seu 
exterior. A afronta que a intervenção apresenta à soberania estatal é clara: 
pressupõe sempre a existência de uma instância superior ao Estado, seja na 
forma de uma maior eficácia no uso da coerção, seja na forma de uma 
ordem normativa que se pretende última e mais abrangente. 

A problemática da intervenção internacional é trazida à tona 
juntamente com a emergente questão ambiental. Este é o enfoque elegido 
por este trabalho para tratar da primeira. O presente capítulo deverá ocupar-
se, portanto, da intervenção ambiental propriamente dita, de suas formas e 
de suas implicações para o sistema internacional. Antes, entretanto, é 
necessário falar mais especificamente sobre o meio ambiente, e de sua 
escolha como objeto deste trabalho. Também é necessário justificar essa 
escolha, e provar que ela é no mínimo tão boa quanto qualquer outra 
possível para tratar dos temas da soberania e da intervenção. Deverá ficar 
claro que a questão ambiental, em toda sua complexidade, se presta a 
trabalhar a temática da intervenção versus a soberania estatal, e que ao 
mesmo tempo serve como modelo para o entendimento dessa dicotomia em 
outros campos, como os direitos humanos e a segurança global – para citar 
apenas os de maior destaque. 
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DEBATE ECOLÓGICO E ECOPOLÍTICA 

Segundo o Dicionário de Política é certa a existência de um nexo 
entre política e ecologia64. A primeira trata de comportamentos socialmente 
organizados, que são parte dos comportamentos da espécie humana, 
enquanto a segunda trata do sucesso evolutivo das espécies viventes 
conforme sua capacidade de adaptação ao meio no qual se encontram 
inseridas. Assim sendo a política pode ser entendida como uma espécie de 
caso particular da ecologia; do mesmo modo os processos ecológicos talvez 
possam ser encarados como uma extrapolação (uma modalidade mais 
abrangente) dos processos políticos. 

A ecologia não trata somente da adaptação dos seres ao meio. Mais 
do que isso, trata do próprio meio no qual os seres vivos estão inseridos. Os 
seres vivos também exercem influência, em maior ou em menor grau, sobre 
seu habitat; trata-se de uma via de mão dupla. Sofrendo a ação do meio e ao 
mesmo tempo agindo sobre ele, uma atitude razoável para as espécies 
viventes seria atuar sobre seu entorno de modo a adaptá-lo às suas 
necessidades, tornando-o mais suportável e mais adequado à sua 
sobrevivência. Uma das formas de atuação do homem sobre seu meio, à 
qual o presente estudo diz respeito, passa pelo exercício do poder. Em 
outras palavras, a política pode ser vista como um instrumento de atuação 
do homem sobre o meio. 

Disso resulta que seria racional para a espécie humana, em todas as 
suas formas de atuação – e, como ficará claro, mais especificamente na 
atuação política -, zelar pelo meio ambiente, evitando seu desgaste e 
degradação, e garantindo às gerações futuras a possibilidade de 
sobrevivência e de reprodução da espécie. Hoje em dia, como vem sendo 
difundido pela mídia, é no mínimo duvidoso que o homem esteja agindo 
segundo essa lógica de sobrevivência. O modo como essa atuação vem se 
dando é preocupante, e é o foco da discussão que se desenvolve a seguir. 

Philippe Le Prestre estuda as relações entre homem e natureza, e as 
encontra, recentemente, divididas em três fases65. Durante a primeira fase, 
do fim do século XIX até 1968, a preocupação ecológica estaria totalmente 

                                                      
64 CONTI, 1986, p. 976. 
65 LE PRESTRE, 2000, Cap. 5. 
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submetida ao pensamento econômico, ou seja, o meio ambiente era visto 
como uma simples fonte de recursos para o desenvolvimento material. É bem 
verdade que após 1945 o mesmo espírito de cooperação internacional que 
fundava a ONU permeava também a questão ambiental. Mas esse espírito era 
apenas a manifestação de uma preocupação, compartilhada pelos países 
industrializados, acerca do uso racional de recursos naturais escassos. 

A segunda fase teria início em 1968, e duraria até 1986. Nesse 
período as questões ambientais emergem no primeiro plano das relações 
internacionais, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em 
desenvolvimento. A questão não era mais determinada espécie, paisagem 
ou recurso natural considerados individualmente, e sim o impacto da 
atividade humana sobre o todo. Passava-se então para uma visão mais 
abrangente, cujo centro era o meio ambiente como totalidade. O rápido 
crescimento econômico dava cada vez mais visibilidade aos problemas 
ambientais. A cooperação científica também crescia, especialmente nas 
suas formas internacional e não governamental. Os atores envolvidos 
aumentavam em número, e eram cada vez mais presentes as modalidades de 
militância. O ponto alto dessa fase foi a Conferência de Estocolmo, em 
1972. Foi aí que o problema ambiental foi finalmente reconhecido, e 
percebeu-se a necessidade de agir. Os países menos desenvolvidos, que até 
então se preocupavam apenas com seu direito ao desenvolvimento através 
do uso dos recursos naturais, também se sensibilizaram, e iniciou-se o 
planejamento de um guia coletivo para a ação futura. 

Apesar de todos os esforços a Conferência de Estocolmo apresentava 
alguns problemas. O conhecimento científico, por mais desenvolvido que 
fosse, permanecia no fundo incerto, e os custos de implementação dos 
planos de ação eram altíssimos; em suma, os fins almejados eram 
irrealistas. E ainda, quanto aos princípios, defendia-se o meio ambiente não 
por qualquer valor intrínseco que este pudesse ter, e sim pelo próprio bem 
do homem, para que este não perecesse por seus excessos. Tudo isso deu 
uma aparência de desgaste à Conferência, mas por fim seus valores 
conseguiram consolidar-se. 

Em 1987 teria início a terceira fase das relações entre homem e 
natureza. Os anos 1980 assistiam a um retorno vigoroso das questões 
ambientais, com a multiplicação das ONG’s e a diminuição da importância 
dos temas de segurança global (dado o final da Guerra Fria e as políticas de 
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redução de armas estratégicas das superpotências). Novos princípios 
jurídicos favoreciam a defesa internacional do meio ambiente, e o Banco 
Mundial adota sua política ambientalista. Como ponto chave desse 
ressurgimento está a publicação do Relatório Brundtland (sobre a 
Conferência de Estocolmo), que inova enormemente ao conciliar meio 
ambiente e desenvolvimento em uma política de “desenvolvimento 
durável” – ou, desenvolvimento sustentável. Conservação ambiental não 
excluía mais necessariamente a possibilidade de desenvolvimento. Tornava-
se então possível que os países chamados subdesenvolvidos concordassem 
com os desenvolvidos em cuidar do meio ambiente, sem que isso lançasse 
por terra suas esperanças de desenvolvimento. Ainda que nada pudesse 
garantir o consenso entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, já se 
podia contar com linhas gerais de conduta a serem seguidas. 

Na Conferência do Rio, em 1992, a reconciliação entre meio 
ambiente e desenvolvimento é ratificada, e uma solidariedade internacional 
inédita se inicia por meio de responsabilidades comuns, ainda que 
diferenciadas, entre os países desenvolvidos e os países em 
desenvolvimento. Ambas as partes se comprometem com a preservação 
ambiental, e os primeiros admitem sua parcela de culpa ecológica, 
prometendo auxiliar no desenvolvimento “limpo” dos segundos. O meio 
ambiente finalmente se torna uma preocupação comum da humanidade, e 
aspectos antes limitadores como o alto custo dos projetos e a incerteza 
científica deixam de servir como desculpa para atitudes antiecológicas. É claro 
que a observação da Agenda 21 proposta no Rio, bem como uma apreciação 
equilibrada das prioridades do meio ambiente e do desenvolvimento, 
constituem desafios para os atores. Mas Le Prestre acredita que 

A institucionalização do ambientalismo é talvez agora suficiente para 
que todo progresso na cooperação não seja mais totalmente 
dependente das flutuações do interesse público e dos governos.66 

A reconstrução histórica de Le Prestre é suficiente para os fins deste 
trabalho, e não é necessário entendê-la em pormenor. Mas também é 
interessante dar uma passada de olhos pelas concepções que outros autores 
têm da história das relações do homem com a natureza. Michel Bachelet, 
por exemplo, apregoa que 

                                                      
66 LE PRESTRE, 2000, p. 199. 
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Inicialmente divinizada, depois explorada e, por fim, alienada, a 
Terra conhecerá depois dessas três eras a era do respeito, utilitária é 
certo, mas favorável à prossecução da aventura humana. (...) Será a 
ingerência ecológica um desses novos meios que o homem deveria 
inventar para reduzir, minorar, e até parar, pelo menos em caso de 
risco maior, a sua bulimia suicidária de consumidor desenfreado da 
natureza?67 

Daniel Deudney vai além, e considera a “cultura verde” como 
destinada a suprir necessidades psíquicas e culturais da humanidade, 
necessidades estas antes supridas pela religião, e atualmente parcialmente 
supridas pelo nacionalismo. Para Deudney o ambientalismo forneceria ao 
homem de hoje uma cosmologia própria, da qual este necessita e que é 
aceitável atualmente68. 

Com o final da Guerra Fria Le Prestre observa o surgimento de um 
sistema internacional multipolar, caracterizado pelo declínio do embate 
ideológico Leste-Oeste e pela expansão da sociedade internacional69. Em tal 
contexto a ecopolítica internacional é fortemente influenciada pelo poderio 
econômico. Isso gera uma situação de antagonismo entre os países mais 
desenvolvidos e os países em desenvolvimento – ou, em termos já consagrados 
nas Relações Internacionais, entre os países do “Norte” e os do “Sul”. 

No Sul do período pós-Guerra Fria a questão ambiental ganha 
inegável importância, e a capacidade de desenvolvimento sustentável 
substitui em certa medida a ideologia como fonte de legitimidade dos 
governos sulistas frente ao Norte. Por outro lado, o que ocorre na prática é 
um aumento geral dos conflitos entre e dentro dos países do Sul, o que 
invariavelmente implica em agravamento da degradação ambiental. Para os 
países do Norte, principais senhores do capital, a ausência da bipolaridade 
Leste-Oeste torna menos recompensador auxiliar no desenvolvimento dos 
países do Sul. Esse desinteresse resulta em um certo impasse, pois, se é o 
Sul quem vincula com maior afã meio ambiente e desenvolvimento, quem 
comanda a agenda ambiental continua sendo o Norte. O antagonismo entre 
ambos faz com que aumente dos dois lados o uso instrumental do discurso 
ambientalista, o que por si só leva à politização da questão ambiental. É 

                                                      
67 BACHELET, s.d., p. 166. 
68 DEUDNEY, in LIPSCHUTZ & CONCA (eds.), 1993, Cap. 11. 
69 LE PRESTRE, 2000, Cap. 7. 
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nesse contexto que Le Prestre identifica, e toma como tema de trabalho, o 
que chama de ecopolítica internacional. Ao ganhar esse sentido fortemente 
político é que o ambientalismo torna-se central no estudo das relações 
humanas, especialmente para a política internacional, e de forma específica 
no caso deste trabalho. 

Bachelet acredita que o risco ecológico, antes de científico, 
associativo, político, industrial ou econômico, é ético e estético, e talvez 
cívico, categorias que buscam criar comportamentos individuais favoráveis 
ao grupo70. De qualquer modo, em determinado momento o sentido político 
aflora, e é ele que faz com que grupos diferentes (como Norte e Sul) se 
afastem entre si. Também Le Prestre enxerga dessa forma a cisão entre 
Norte e Sul, e vai mais além. Acredita que os interesses políticos geram 
atritos não apenas entre os blocos, mas também dentro de cada bloco. Mas 
tais tensões são vistas como benignas aos esforços de cooperação, já que 
nenhum Estado pode então ficar de fora de certas negociações, 
especialmente das que ameaçam lesar seus interesses particulares. 

A dimensão política do ambientalismo também justifica que a 
ecopolítica seja tomada como o objeto deste trabalho, por conferir à questão 
ambiental uma posição central nas preocupações do Estado soberano. 
Porém, ao invés da questão ambiental em sua amplitude total, este trabalho 
se preocupa com a situação da soberania nacional na Amazônia brasileira, 
conforme será visto em detalhe no próximo capítulo. Ken Conca71 qualifica 
o problema do desmatamento das florestas tropicais, e em especial da 
Amazônia, como um caso exemplar para o estudo das realidades e das 
normas ambientais emergentes, e portanto útil para a verificação das 
concepções e práticas do Estado brasileiro a respeito da soberania. Conca 
dá para isso cinco fortes motivos. Inicialmente, trata-se de um tema que 
combina intensos interesses locais e fortes preocupações globais sobre o 
estímulo ou combate à destruição florestal. Em segundo lugar envolve 
disputas de jurisdição, autoridade e legitimidade, expressando o conflito 
entre diversos interesses: organizações ambientalistas, governos de países 
industrializados, comunidades locais, etc. Uma terceira razão é justamente o 
fato de trazer à tona o debate sobre a soberania, já que as florestas tropicais, 
ao contrário dos oceanos ou da camada de ozônio, estão indiscutivelmente 
                                                      
70 BACHELET, s.d., pp. 161-2. 
71 CONCA, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, Cap. 7. 
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localizadas dentro do território de Estados soberanos. Portanto as florestas 
tropicais seriam ao mesmo tempo propriedade de determinado Estado e da 
comunidade global. Outro motivo elencado é a relutância dos Estados 
soberanos em delegar à comunidade internacional a tutela de suas florestas. 
Isso mostra que, ainda que a preservação seja um interesse coletivo, existem 
nos bastidores interesses estatais nem sempre favoráveis a ela. Finalmente, 
como quinta e última razão, há a configuração que a questão toma de 
conflito entre Norte e Sul, polarização essa que se repetiria em todas as 
outras questões ambientais. O Norte, por exemplo, no que concerne à 
proteção de suas florestas temperadas, procura esquivar-se da aplicação de 
medidas equivalentes às que propõe para as florestas tropicais do Sul. 

Todas essas características apresentadas por Conca sugerem que um 
estudo de caso da Amazônia – no caso deste trabalho, apenas da parte 
brasileira – é uma abordagem potencialmente privilegiada para a exploração 
do objeto aqui proposto – a dos efeitos das demandas ambientais 
emergentes sobre a noção de soberania. 

INTERVENÇÃO AMBIENTAL 

A expressão “intervenção internacional” pode ser entendida segundo 
diversos sentidos. Em um sentido mais restrito, pode significar a violação 
física das fronteiras nacionais de um Estado soberano com um propósito 
definido – por exemplo, o ataque a instalações militares ou o envio de ajuda 
humanitária a populações carentes. Em um sentido mais amplo pode-se 
pensar em um continuum que vá de uma situação limite, como acima, ao 
exercício da influência política, incluindo seus níveis mais brandos. Assim, 
o conceito de intervenção internacional pode abranger desde a intervenção 
militar propriamente dita até os polidos meios diplomáticos. E ainda, como 
já foi aqui apontado, a intervenção, enquanto contraponto da soberania, 
pode apresentar-se como força ou como direito. 

Joseph S. Nye Jr. concebe a intervenção como força, e a entende 
como sendo uma escala de coerção, medindo a eficácia das ações externas 
em influenciar os assuntos internos de um Estado soberano72. Nos níveis 
mais baixos de coerção Nye coloca as tentativas de influência externa que 
deixam maior espaço para a tomada de decisões por parte desse Estado 
                                                      
72 NYE, 1997, Cap. 6. 
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soberano – discursos, veiculação de opiniões, ajuda econômica. À medida 
que vai aumentando o caráter coercitivo as atitudes externas vão deixando 
menos espaço para a livre tomada interna de decisões, e passam a 
expressar-se na forma de advertências militares, apoio à oposição política e 
bloqueio militar. Nos níveis mais altos de coerção, onde a tomada de 
decisões interna é mais fortemente restringida, a influência externa toma a 
forma de ação militar limitada ou, ainda, de invasão militar – em sentido 
restrito, uma intervenção internacional propriamente dita. 

Parece ser nesse mesmo sentido de intervenção enquanto poder de 
coerção – em oposição a direito – que Le Prestre entende a politização da 
questão ambiental – a ecopolítica. O autor conclui que, na prática, o meio 
ambiente não é o objeto, e sim um mero instrumento das ações políticas73. 
Ecologia e política se fundem na ecopolítica pelo fato de ser papel da esfera 
política tomar as decisões que possibilitem à humanidade continuar a viver 
coletivamente. Nesse sentido tomar decisões políticas não significa 
necessariamente trilhar o caminho cientificamente mais adequado. A 
ciência ajuda a determinar o universo de opções disponíveis, mas a escolha 
de uma delas é uma questão de oportunidade e, muitas vezes, de 
acomodação de forças. 

Conforme o Dicionário de Política a politização da questão ambiental 
se dá pela fusão de dois fatores: a irreversibilidade dos fenômenos e a 
diferenciação entre quem decide e quem é afetado pelas decisões74. Por 
irreversibilidade dos fenômenos se entende uma espécie de “ponto de não  
retorno”, uma situação da qual é impossível sair simplesmente retrocedendo 
nos passos que levaram a ela. A diferenciação entre quem decide e quem é 
afetado pelas decisões faz com que essas decisões deixem de ser regidas por 
questões de ordem técnico-econômicas, e as transporta para a esfera da 
disputa de forças, ou seja, da política propriamente dita. 

Também outros autores, colaboradores no já citado livro de Gene 
Lyons e Michael Mastanduno, parecem adequar- se a essa concepção de 
intervenção enquanto exercício da força, em oposição ao exercício de um 
direito superior. Jack Donnelly diz explicitamente que apenas em seu 

                                                      
73 LE PRESTRE, 2000, Cap. 1 e “Conclusão”. 
74 CONTI, 1986, p. 979-80. 
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sentido forte (coercivo) a intervenção afeta a soberania75. A intervenção 
internacional depende da aprovação da comunidade internacional. Ou esta a 
proíbe – e nesse caso a intervenção viola a soberania diretamente – ou a 
autoriza – situação em que a soberania é redefinida, ou seja, há 
transferência de autoridade do Estado para a comunidade internacional. Em 
ambos os casos trata-se do exercício da força, sobrepondo-se ou redefinindo 
o direito internacional. 

A posição de James Rosenau também é clara76. Esse autor entende a 
soberania como um processo de vir-a-ser, equacionando a discussão na forma 
de um continuum entre soberania e não soberania onde esse segundo polo 
corresponde à intervenção. Nenhum desses extremos é (segundo a ética da 
convicção) moralmente superior ao outro, e os Estados atuais, em suas relações 
internacionais, devem ser ao mesmo tempo autônomos e interdependentes, o 
que não é de forma alguma contraditório. Analisando os diversos parâmetros e 
determinantes da ordem global, Rosenau verifica que a tensão entre soberania 
e intervenção é uma realidade, e que não tende necessariamente a se resolver. 
Toda a construção de Rosenau, ao menos implicitamente, sugere uma 
concepção de soberania enquanto poder de coerção. 

É possível citar ainda Stephen Krasner, para quem toda intervenção é 
fruto de um interesse estatal externo77. Krasner admite que, dada a 
existência da intervenção, alguns Estados não são plenamente soberanos. 
Nesse sentido, admite que o liberalismo é muito melhor que o realismo para 
interpretar o fenômeno da intervenção. Mas, ao mesmo tempo, deixa claro que 
o que fere a soberania é a coerção externa interessada. Assim sendo, sugere 
o poder coercitivo estatal como uma chave de interpretação paradigmática 
da ordem internacional, até mesmo mais poderosa que o idealismo. 

Mas o enfoque da intervenção enquanto força não é o único. É 
preciso tratar ainda da possibilidade da intervenção enquanto direito. Essa 
opção é particularmente clara em Bachelet78. Ainda que não defenda 
explicitamente a intervenção internacional, esse autor considera necessário 
que se abandone, ao menos em parte, a ortodoxia da soberania. No lugar da 

                                                      
75 DONNELLY, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, Cap. 6. 
76 ROSENAU, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, Cap. 9. 
77 KRASNER, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, Cap. 10. 
78 BACHELET, s.d., “Prolegómenos Ecológicos”, Cap. 1 da Terceira Parte e Cap. 1 da 
Quarta Parte. 
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soberania Bachelet propõe o princípio da ingerência, como seu polo oposto 
e complementar. A soberania estatal só é limitada por si mesma, e essa 
autolimitação dá origem ao direito e ao costume internacionais. Apenas na 
esfera do direito internacional, espaço onde a soberania limita a si própria, 
surge a possibilidade de ingerência. Tecnicamente, segundo Bachelet, a 
ingerência não tem como fonte a soberania voluntariamente diminuída, nem 
a ordem e o direito internacionais são criados de forma multilateral a partir 
de um comum acordo de vontade entre os Estados. Fundam-se, de fato, na 
opinião pública internacional. A ingerência aparece assim como uma 
necessidade de cooperação internacional, que ameaça a soberania não no 
sentido de destruí-la, mas de reordená-la face às novas exigências. De 
afirmada, a soberania tende a tornar-se negociada. 

A ingerência seria no fundo um direito – o direito da humanidade à 
sobrevivência. Não é à toa que Bachelet propõe a necessidade de substituição 
das diversas soberanias estatais por uma única soberania do meio ambiente. 
Nesse sentido a ingerência nada mais é do que uma intervenção destinada a 
corrigir os efeitos perversos de um emprego abusivo da soberania estatal. 
Para tanto Bachelet prevê diversos tipos de ingerência, mas considera a 
ingerência ecológica como sendo a principal. Enquanto a ingerência 
humanitária beneficia as pessoas individualmente – e apenas algumas delas 
-, a ingerência ecológica se refere em última instância a todos os indivíduos, 
já que trata das condições de vida no planeta. Deve, também, beneficiar-se 
daquilo que foi recusado à ingerência humanitária: um sentimento de 
inegável urgência e necessidade. Bachelet acredita tão piamente na 
importância da ingerência ecológica que sugere que ela será num futuro 
próximo o novo elemento de articulação das relações internacionais. 

Outro autor que segue a mesma linha de Bachelet, ao menos com 
relação à dimensão especificamente jurídica da intervenção, é Robert 
Jackson79. Inserido na mais pura tradição cosmopolita kantiana, Jackson 
considera necessário diferenciar entre comunidade internacional e 
comunidade da humanidade. Pela primeira o autor entende o conjunto dos 
Estados soberanos; já a segunda engloba todo homem, independente de sua 
condição dentro de um Estado. Se, por um lado, considera- se que as 
relações internacionais tratam das relações entre Estados soberanos, o 
princípio da não intervenção permanece válido, como corolário do princípio 
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da soberania estatal. Se, por outro lado, considera-se que as relações 
internacionais tratam das relações entre seres humanos, a não intervenção 
torna-se nociva, e é a ela que se torna necessário justificar. Atualmente os 
portadores de direitos e deveres na comunidade internacional são Estados e 
cidadãos, e não seres humanos, e por isso ainda há necessidade de justificar 
a intervenção. A questão central de Jackson é no fundo uma questão moral: 
trata-se de definir em quais situações é legal e legítimo intervir. O autor 
sugere que tais normas de justificativa podem estar passando por uma 
mudança, deixando de tratar da comunidade de Estados para tratar da 
comunidade de seres humanos, passando com isso a engajar-se mais na 
proteção dos direitos destes do que dos primeiros. 

Essa suposta emergência dos direitos dos seres humanos, bem como 
a necessidade de justificar a não intervenção no caso de ameaça desses 
direitos, favoreceria diretamente o meio ambiente caso este fosse 
considerado parte dos direitos da humanidade. É justamente esse o 
posicionamento de Solange Silva-Sánchez80. Com a emergência do direito 
ambiental a autora identifica o surgimento de dois novos sujeitos de 
direitos: a natureza e as gerações futuras. Esses dois novos sujeitos exigem 
um novo tipo de cidadania, a cidadania coletiva. Diferente da cidadania 
tradicional, a cidadania coletiva atribui a seus sujeitos apenas direitos, e 
nenhum dever. Essa nova forma de cidadania, bem como os dois novos 
sujeitos de direitos, são fruto não apenas da ação estatal, mas também da 
mobilização da sociedade civil. Segundo a autora a construção de uma 
cidadania ambiental no Brasil faz parte de um processo mais amplo de 
reconstrução da sociedade civil. A política ambiental brasileira, que nasceu 
na década de 1930 e consolidou-se a partir dos anos 1960, sofre uma 
profunda reestruturação no decorrer da década de 1980. No início essa 
política foi implantada mais como resultado das ações de um Estado 
autoritário e centralizador. Em seguida foi subordinada aos imperativos da 
política econômica e da tecnocracia estatal. Por fim, sua consolidação teria 
sido o resultado da pressão direta de forças sociais organizadas. O 
movimento ambientalista teria finalmente logrado construir no Brasil o que 
Silva-Sánchez considera uma cidadania ambiental, ou o direito a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 
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INGERÊNCIA ECOPOLÍTICA 

Norberto Bobbio considera os direitos do homem como necessários 
para a existência da democracia, e esta como sendo a única formação 
política onde existem as condições mínimas para a solução pacífica dos 
conflitos81. Isso parece colocar o autor do lado da concepção jurídica de 
intervenção; mas seu pensamento é um pouco mais elaborado. Segundo 
Bobbio os direitos do homem – e portanto as possibilidades de democracia 
e de paz – surgem na transição da concepção organicista de sociedade para 
a concepção individualista. Da prioridade dos deveres dos súditos passa-se 
à prioridade dos direitos do cidadão. Emerge então um modo diferente de 
encarar a relação política, não mais ancorada no ponto de vista do soberano, 
e sim no do cidadão, em correspondência com a afirmação da teoria 
individualista da sociedade e em contraposição à concepção organicista 
tradicional. Os direitos nascem gradualmente, não todos de uma vez, nem 
de uma vez por todas. Surgem apenas com novos carecimentos, isto é, em 
função da mudança das condições sociais e quando o desenvolvimento 
técnico permite que sejam satisfeitos. Portanto os direitos do homem seriam 
históricos e relativos, e indicadores da evolução histórica. 

Bobbio aponta uma recente multiplicação nos direitos do homem, de 
três modos. Primeiro, aumenta a quantidade de bens merecedores de tutela, 
isto é, que requerem intervenção direta do Estado. Segundo, a titularidade 
de alguns direitos típicos é estendida a sujeitos diversos do homem, como 
etnias, grupos, a humanidade como um todo, e até mesmo a ecologia. E 
terceiro, o homem passa a ser visto não mais de forma genérica e abstrata, e 
sim em suas diversas maneiras de ser em sociedade – é o surgimento dos 
direitos da mulher, da criança, do idoso, do doente, etc. 

O importante em Bobbio é que a ideia de direitos humanos, bem 
como a de poder político advindo do povo, ou a de Estado de natureza, são 
construções conceituais datadas. Isso, conforme pretende-se aqui sugerir, 
serve como um ponto de reconciliação entre direito e força ou, mais 
especificamente, entre a intervenção vista como direito e a intervenção vista 
como coerção. Trata-se de um direito porque as condições sociais em 
mudança assim exigem (ou estão em vias de exigir), e ao mesmo tempo 
trata-se de força autorizada socialmente para garantir esses direitos. Tome-
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se por exemplo a questão ambiental. A partir do momento em que as 
condições sociais exigirem irrevogavelmente, e que o desenvolvimento 
técnico torne possível, passa a existir um direito próprio do meio ambiente. 
Tal direito, ainda que seja historicamente relativo, é historicamente 
reconhecido, e isso lhe possibilita contar com um poder de coerção 
legítimo. Assim direito sustenta coerção, e vice-versa. Direito e coerção 
tornam-se na intervenção internacional – e mais explicitamente na 
intervenção ambiental – as duas faces de uma mesma moeda, assim como 
na soberania estatal. 

Andrew Hurrell parece dar razão à fusão entre direito e coerção aqui 
sugerida82. Ele vê uma necessidade de reformar a ordem internacional 
interestatal, e de reformular os conceitos de soberania e de não intervenção. 
Hurrell encontra pouca vantagem ou viabilidade em um total abandono do 
sistema de Estados nacionais. Ao mesmo tempo, considera necessário dotar 
de dentes mais eficazes as normas da sociedade internacional. Sua sugestão 
vai no sentido de uma retração do critério tradicional de não intervenção, e 
da inclusão das preocupações humanitárias dentro do rol de pré-requisitos à 
paz e à segurança internacionais, permitindo com isso a ação dos 
organismos internacionais sobre os Estados. 

Acompanhando os diversos autores apresentados até o momento, 
sugere-se aqui que as mudanças observáveis no cenário internacional levam a 
uma situação de limitação do princípio realista da não intervenção, e portanto 
a uma limitação relativa do conceito de soberania, acompanhados de um 
fortalecimento de direito e de fato das formas de organização interestatais 
coletivas. Se isso ainda não se verifica em todos os casos recentes, parece 
seguro apostar que é uma tendência para a qual as relações internacionais 
estariam rumando, e que tudo indica que venha a se tornar a regra. 

Parafraseando Le Prestre, trata-se da transformação de estratégias 
nacionais em estratégias internacionais, ou seja, da transformação de uma 
estratégia fundada na maximização dos interesses individuais em uma 
maximização dos interesses coletivos83. Para lidar com essa nova situação Le 
Prestre considera adequado o conceito de regimes, que são instituições 
interestatais que diminuem a incerteza na cena internacional, e que portanto 
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facilitam a busca do interesse coletivo. Para os fins deste trabalho um regime 
será considerado justamente como sendo um organismo ou um acordo 
interestatal coletivo, dotado de capacidade coercitiva e apoiado no direito. Por 
exemplo, um regime internacional do meio ambiente, que regule a conduta 
ambiental dos países e que regule a intervenção em caso de necessidade. 

Outros autores parecem simpatizar com o conceito de regime, ainda 
que não o nomeiem explicitamente. Mesmo que não concordem 
diretamente com a definição de regime aqui adotada – que funde direito e 
coerção -, as propostas desses autores parecem sugerir que a realidade 
internacional ruma (ou deveria rumar) justamente no sentido aqui 
indicado. Ronnie Lipschutz e Ken Conca sugerem o conceito de 
interdependência ecológica global84, onde mudança ambiental e resposta 
social seriam duas esferas entrelaçadas, gerando reciprocamente 
alterações uma na outra. Os autores apontam que essa dicotomia estaria 
ganhando espaço no debate sócio- político mundial, e que com isso a 
soberania nacional e a anarquia internacional não seriam simplesmente 
reproduzidas, mas também restruturadas de alguma forma. Jacqueline 
Switzer e Gary Bryner apostam em um ambientalismo cooperativo85, 
caracterizado por uma tentativa de busca de consenso entre as partes 
discordantes. Esse consenso não significa que todas as partes saiam 
satisfeitas do diálogo, mas garante que todas serão ouvidas e que todas as 
preocupações serão levadas em conta. O consenso é almejado, 
basicamente, em oposição ao uso arbitrário da violência. Gareth Porter, 
Janet Brown e Pamela Chasek acreditam que o aumento populacional, 
aliado à expansão mundial do consumo e ao espantoso desenvolvimento 
econômico, leva a importantes mudanças ambientais, o que faz surgirem 
políticas ambientais globais86. Para esses autores as questões ambientais 
globais não são determinadas de forma inequívoca pelo poder militar, mas 
dependem fundamentalmente da cooperação ativa de atores-chave; essa é 
a concepção que esses três autores têm de regime. 
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Os diversos conceitos sugeridos por diversos autores – 
interdependência ecológica global, ambientalismo cooperativo, políticas 
ambientais globais – apontam todos para o sentido aqui vislumbrado: uma 
reestruturação das soberanias estatais e um aumento da atividade da esfera 
internacional, e mais especificamente com relação às questões ambientais. 
Seria possível chamar todas essas propostas por um nome comum, e o 
primeiro que aparece histórica e logicamente é intervenção ambiental. Essa 
expressão no entanto já parece um tanto gasta, e precede toda a discussão 
desenvolvida neste capítulo. “Intervenção” é forte demais para significar 
uma atuação supranacional que conta com um direito, e “ambiental” parece 
um termo muito amplo, e portanto fraco demais, que não inclui a 
problemática do poder autorizado. Principalmente, “intervenção ambiental” 
não reflete a ideia de coletividade (ainda que interessada) ou de tutela 
autorizada; parece referir- se apenas a um abuso uni ou multilateral sobre as 
prerrogativas soberanas de um ou mais Estados. Sugere-se aqui, portanto, a 
utilização de uma outra expressão, ingerência ecopolítica, que reflete 
melhor a problemática à luz dos avanços propostos. Nesse sentido 
“ingerência ecopolítica” parece uma expressão mais precisa e mais 
avançada, que indica de forma mais fidedigna a criação consensual pelos 
Estados de uma tutela capaz de uma atuação ao mesmo tempo real e 
legítima do patrimônio ecológico mundial. É na direção de regimes de 
ingerência ecopolítica que o sistema internacional parece rumar, ao menos 
no que tange à questão ambiental. 

O que se procurou fazer até aqui foi entender um pouco como se dá a 
alteração do conceito central de soberania frente às necessidades ambientais 
emergentes. Conca, por exemplo, enxerga ao mesmo tempo um 
enfraquecimento e um fortalecimento da soberania87. Ela se enfraquece no 
sentido de que é dito aos Estados o que fazer internamente. E ela se 
fortalece no sentido de colocar nas mãos do próprio Estado a defesa dos 
recursos ambientais em questão. Mas o importante não é distinguir entre o 
que é enfraquecimento e o que é fortalecimento da soberania. O importante 
é entender o que acontece com ela: uma reformulação, visando possibilitar 
uma tutela interestatal do meio ambiente. 

Também não é central para este trabalho decidir em que medida essas 
mudanças são revolucionárias para o cenário internacional. Para Conca as 
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mudanças geradas pela questão ambiental não implicam em alteração 
estrutural profunda nos pilares da política mundial (soberania, capitalismo e 
modernidade)88. Para Dennis Pirages, por outro lado, a ecopolítica aparece 
como uma terceira revolução mundial, depois da revolução neolítica e da 
revolução industrial, postulando um novo paradigma global89. O importante, 
para os fins deste trabalho, é entender para onde leva essa mudança. O que 
a teoria sugere, como foi visto até aqui, é que a questão ambiental parece 
guiar as relações internacionais em direção a regimes internacionais de 
ingerência ecopolítica. 

Mas tudo o que foi analisado até agora não passa de mera 
especulação teórica, e a teoria muitas vezes se descola do que ocorre na 
realidade e na prática. Para sanar essa lacuna pretende-se, a seguir, recorrer 
às evidências empíricas para verificar se estas corroboram ou desautorizam 
a hipótese aqui sugerida de uma tendência à construção de regimes 
internacionais de ingerência ecopolítica. 

AVALIAÇÃO CRÍTICA DA INGERÊNCIA ECOPOLÍTICA 

Os avanços científicos das últimas décadas têm deixado cada vez mais 
evidente o crescimento das perturbações ambientais, bem como a 
responsabilidade do homem sobre elas. O advento dos combustíveis fósseis 
como principal fonte de energia tem lançado na atmosfera quantidades 
imensas de gás carbônico, contribuindo para o aquecimento do planeta, o 
derretimento das calotas polares, o rareamento da camada de ozônio que 
protege a Terra dos raios ultravioleta, e mudanças climáticas tempestuosas 
como níveis recordes de calor e chuvas em excesso. As florestas, que 
auxiliam a diminuir o nível de gás carbônico livre na atmosfera, têm sido 
devastadas praticamente sem qualquer controle. Tal desmatamento também 
tem como consequência a destruição da biodiversidade, particularmente nas 
áreas tropicais. A crescente escassez de água potável, dados o crescimento 
populacional, o desenvolvimento industrial e a expansão da agricultura, tem 
deixado bilhões sem acesso ao abastecimento seguro e ao saneamento, 
resultando em milhões de mortes e facilitando enormemente a propagação de 
doenças. A degradação dos solos por erosão, salinização, avanço desregrado 
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da agricultura em grande escala e sistemas de irrigação inadequados, 
contribui para a escassez de terras e ameaça a segurança alimentar da 
população mundial. A imensa produção diária de lixo, juntamente com o 
baixo índice de reciclagem, gera uma poluição crescente que prejudica cada 
vez mais a fauna, a flora, e o próprio ser humano. O crescimento desenfreado 
da população, acompanhado dos crescentes padrões de consumo e produção, 
faz apenas aumentar as quantidades de resíduos e substâncias tóxicas 
poluentes, com efeitos desastrosos sobre todo o meio. A crescente poluição e 
as fortes carências – de alimento, de ar limpo e de água – que sofrem os seres 
humanos, especialmente nos grandes centros urbanos, levam a fenômenos 
como a marginalização, a exclusão, a pobreza extrema e a deterioração da 
qualidade de vida da grande maioria da população mundial. Dificilmente 
alguém poderia dizer hoje em dia que o ambiente em que o homem vive – e 
que o próprio homem criou para si – é um ambiente saudável. 

Medidas devem ser tomadas com urgência em defesa do meio 
ambiente. Nesse sentido o papel da Eco-92, ocorrida no Rio de Janeiro, é 
importante. Foi nessa megaconferência que surgiu a Agenda 21 com suas 
importantes propostas. Foi lá também que ficou clara a necessidade de 
conciliação internacional para que fosse possível levar adiante os esforços 
ecológicos. Porém, sob muitos aspectos, parece que as promessas feitas no 
Rio não encontraram solo fértil para germinar. Henrique Rattner, por 
exemplo, identifica desde então poucos avanços no âmbito das negociações 
internacionais90. Apesar dos esforços despendidos na década que se seguiu 
ao encontro, com inúmeras reuniões e debates sobre propostas, resoluções, 
metas e indicadores, o balanço geral não lhe parece animador. Esse autor 
alega que a resistência a normas internacionais mais rígidas, no plano das 
relações internacionais, se deve à protelação e recusa dos representantes dos 
governos dos países mais ricos, sobretudo os EUA, em assinar tratados e 
protocolos. Esses países alegariam, principalmente, que tais medidas 
ambientais poderiam gerar prejuízos para suas economias nacionais. 

Rattner aponta que entre a Rio-92 e a Johanesburgo-2002 os países 
ricos retrocederam em diversos pontos antes acordados, apesar dos países 
pobres lhes chamarem a atenção para os efeitos altamente perniciosos e 
crescentes da degradação ambiental, bem como do alastramento da pobreza 
e da exclusão social. Com isso Rattner afirma que a década transcorrida 
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entre as duas conferências foi totalmente perdida em tentativas de acordo, 
ou melhor, de restabelecimento dos patamares comuns de discussão 
estabelecidos pela primeira conferência. Pior do que essa perda de tempo 
precioso é o fato de tal consenso não ter sido atingido, recrudescendo a 
polarização entre Norte e Sul, e fazendo com que a conferência de 
Johanesburgo, ao invés de “Rio + 10”, ficasse jocosamente conhecida como 
“Rio – 10”. Por fim a tão esperada Eco-2002 começava sem ao menos um 
balanço inicial dos avanços – se é que houve algum – na implantação da 
Agenda 21. Enquanto isso aumentavam o consumo de desperdício e a 
devastação dos recursos naturais. 

Christian G. Caubet sugere que, em se tratando das relações 
internacionais contemporâneas, haveria uma tendência concreta e 
hegemônica de exclusão dos fatores socioambientais das considerações que 
devem estruturar o intercâmbio comercial91. O comércio, segundo ele, seria 
capaz de pairar acima de considerações de quaisquer tipos, impondo sua 
lógica às demais. Esse tipo de raciocínio encontra adeptos até mesmo entre 
as organizações ambientalistas. Em nome da liberdade de comércio, que 
segundo o autor parece equivaler à liberdade de se obter lucros, chega-se ao 
limite de ignorar qualquer tipo de problema ou exigência resultante de 
imperativos coletivos. Trata-se de uma forte inversão de valores. Não é 
surpresa salientar, como o autor, que desde 1945 um aumento espantoso dos 
números relativos ao comércio correspondeu a um aumento da degradação 
das condições de vida da maioria da população da Terra. 

Caubet chega a essas constatações após analisar a forma como se dão 
diversos tratados ambientais, e as relações entre estes e a “ideologia 
dominante” representada pelo sistema GATT/OMC. Como indício da 
validade de sua afirmação Caubet apresenta a mudança pela qual passa o 
antigo princípio do poluidor-pagador: se antes a ideia era de que cada 
Estado deveria pagar pela poluição que produzia, agora se cogita a 
possibilidade de exportação de direitos de poluição por parte dos países que 
poluem menos. Trata-se de otimizar economicamente os impactos das mais 
diversas formas de contaminação ambiental. Nas palavras do autor,  

A obsessão do lucro é o parâmetro mais relevante das relações 
internacionais, quer na paz, quer na guerra. Não é, portanto, de se 
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estranhar muito que os setores da atividade econômica que menos se 
sujeitam a normas, sejam os das finanças e do comércio92. 

Bill McKibben é defensor de uma postura ainda mais crítica, 
apontando os Estados Unidos como o grande vilão ambiental93. Segundo 
McKibben o efeito estufa traria com o tempo graves complicações a todas 
as partes do mundo, mas, no curto prazo, os Estados Unidos seriam mais 
afortunados do que qualquer outra região. Além de contarem com uma 
grande extensão territorial e de estarem situados em uma região de latitude 
média, os EUA encontram-se relativamente ilhados em termos de 
implicações ambientais. Por isso as consequências danosas do efeito estufa 
e do aquecimento global se fariam notar de forma mais vagarosa no 
território estadunidense. Talvez o país chegue, inicialmente e por um breve 
período de tempo, a colher benefícios quanto à produtividade de suas 
plantações. Isso, como aponta o autor, tem fortes implicações políticas. 

O Protocolo de Quioto, por exemplo, única tentativa internacional 
para se chegar a um acordo sobre modestas reduções nos níveis de emissão 
dos gases estufa, tem encontrado inúmeros obstáculos, dentre os quais a 
notável recusa dos EUA em ratificá-lo. Ao contrário, ao invés de estabilizar 
as emissões desses gases, o país continua queimando cada vez mais 
combustíveis fósseis. Planos estadunidenses para economizar energia ou 
para se levar em conta diminuições “relativas” na liberação de gases estufa 
não passariam de medidas cosméticas. A verdade é que as necessidades 
energéticas dos Estados Unidos se elevariam em um terço até 202094, e os 
planos do setor energético estadunidense não seriam outros a não ser 
explorar e queimar rapidamente todas as reservas de combustíveis fósseis 
disponíveis. Coincidência ou não, são inegáveis os benefícios que recentes 
guerras promovidas pelos EUA trazem às indústrias petrolíferas do país – 
vide a Guerra do Golfo, que garantiu a liberdade comercial para as jazidas 
petrolíferas do Kuwait; a Guerra do Afeganistão, que possibilita uma rota 
alternativa para a exploração do petróleo do mar Cáspio; e a recente guerra 
com o Iraque, que abre para os EUA o acesso ao petróleo iraquiano. 

Independente de quais sejam as classes de prerrogativas que guiem a 
ação interessada dos agentes, fica claro que elas muitas vezes se sobrepõem 
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ao bem da coletividade. Seja por interesses econômicos, militares ou de 
qualquer outro tipo, os países parecem fortemente propensos a se afastar 
dos compromissos para com o meio ambiente, relegando aos outros os ônus 
de uma adequada gestão ambiental. Usando os exemplos acima, relativos ao 
comércio e aos Estados Unidos, este trabalho pretendeu deixar explícita a 
diversidade de alternativas que se colocam aos países, e o fato de que as 
escolhas destes nem sempre privilegiam o que é sugerido pelo bom senso. 
De certa forma isso já havia sido constatado quando ficou claro que a 
questão ambiental é no fundo política, e que por isso sua boa gestão 
depende sempre de uma gama de outros fatores que se colocam aos atores – 
seus interesses, suas expectativas, as oportunidades sistêmicas, as atitudes 
das demais partes envolvidas, etc. 

Essas constatações geram um forte ceticismo com relação ao sucesso 
dos regimes internacionais de ingerência ecopolítica. O problema é que tais 
regimes, ainda que apoiados em um direito e contando com uma capacidade 
de coerção, e ainda que acordados coletivamente, não são na prática garantidos 
por nenhuma instância supraestatal apoiada na legalidade ou na força. Em 
outras palavras, ainda que a teoria aponte para o surgimento de regimes 
coletivos de gestão do meio ambiente, tem-se observado que na prática os 
Estados preferem adotar a política do “cada um por si” – uma política que tem, 
na maioria das vezes, trazido crescentes prejuízos ao meio ambiente. O 
sistema internacional continua sendo anárquico, hierárquico e oligopolístico. 

Em termos de intervenção internacional isso significa que os Estados 
tendem a intervir nos assuntos alheios quando querem – ou quando podem 
–, e não quando a intervenção é necessária ou bem-vinda. Do ponto de vista 
dos Estados interventores tudo vale para justificar a intromissão: desde a 
“necessidade moral” de se fazer algo por populações carentes, ao “dever 
acordado” de proteger a soberania dos Estados mais fracos. No fundo, 
justificar a intervenção perante a comunidade internacional pode não passar 
de mera formalidade, já que a justificativa mais forte, senão a única, 
costuma ser o interesse estatal. 

Tendo visto como andam as questões da soberania e da intervenção nas 
relações internacionais contemporâneas, e tendo analisado como estas se 
relacionam com a questão ambiental, resta a este trabalho explorar a situação 
da Amazônia brasileira em meio a essa problemática, e tentar verificar a 
existência de uma posição do Brasil sobre a situação do ecossistema em vista. 
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CAPÍTULO 3 
 

A AMAZÔNIA BRASILEIRA 

MAPEAMENTO DA AMAZÔNIA 

Por Amazônia entende-se aqui o vasto complexo de ecossistemas 
localizado na bacia hidrográfica do rio Amazonas, que tem uma superfície 
total de pouco mais de 7 milhões de km² (ou seja, aproximadamente 40% 
do continente sul-americano). Estende-se por oito países: Brasil, Bolívia, 
Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e, mais pela similaridade vegetal e 
climática do que pela unidade hidrográfica, Guiana e Suriname95. A 
cobertura vegetal predominante é a floresta, quente e úmida, e 
extremamente dependente das constantes chuvas que caracterizam a região. 
Apenas metade dessas chuvas se deve às correntes úmidas vindas do 
Atlântico; a outra metade seria o produto da evapotranspiração da própria 
floresta. A quantidade de água é tão grande que faz com que o rio 
Amazonas, com seus mais de mil afluentes, seja provavelmente o maior do 
mundo em volume de águas. Isso o torna potencialmente responsável por 
um quinto da água doce do planeta, além de possuir um imenso potencial 
hidroviário e hidrelétrico. 

Ao contrário do que se pensou durante muito tempo, o solo da região é 
pouco fértil, sendo a maior parte (na área do Brasil, 83%)96 imprestável para o 
gado e para a lavoura. Com um solo fraco, o alimento das árvores vem da 
própria cobertura de folhas caídas. Mas o ponto forte da região, além das 
águas, é a biodiversidade, ou seja, a imensa diversidade de espécies animais e 
vegetais encontradas. A Amazônia é o último lugar do mundo onde novas 
espécies de mamíferos ainda são descobertas, e é o lar de 62 das 79 espécies 
de primatas do Brasil. As três mil espécies de peixes amazônicos perfazem 15 
vezes a soma total de espécies dos rios europeus, e em uma área florestal 
equivalente a poucos quarteirões há mais espécies vegetais do que em toda a 
Europa. Na Amazônia há cerca de cinco mil espécies de árvores, enquanto 

                                                      
95 MAZZEI, 1999. Segundo esses critérios a Guiana Francesa poderia ser incluída no rol dos 
“países amazônicos”, o que nem sempre acontece na prática. 
96 LEITE, 2001, p. 58. 




