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Resumo: Os conflitos socioambientais tem destaque na fronteira Brasil-Peru abarcando além dos 

recursos naturais, as coletividades em torno desses bens e suas formas de inter-relacionamento com 

o território. A presença do limite internacional, das políticas públicas para o ambiente, e a 

justaposição de ações socioambientais tornam a fronteira ainda mais dinâmica. O Estado como 

gestor territorial legítimo atua no processo de desenvolvimento através do ordenamento territorial. 

Boa parte dos conflitos é motivada pela ação do capital privado em aliança com os governos 

nacionais para fomentar as recentes concessões madeireiras, hidrocarboníferas e minerais. 

Associado a esta ação se dá atuação dos agentes ilegais valendo-se da fragilidade do território 

fronteiriço. Assim, como áreas de estudo selecionam-se as unidades de conservação e terras 

indígenas acreanas que estão contíguas às áreas naturales protegidas, comunidades nativas e 

reservas territoriais no segmento fronteiriço peruano (Madre de Dios e Ucayali). O objetivo será 

investigar as situações de conflito envolvendo e/ou afetando povos indígenas prioritariamente nas 

áreas protegidas e nos territórios indígenas limítrofes dos segmentos fronteiriços Brasil-Peru. Isto se 

dará através da identificação dos desdobramentos gerados pela convergência dos interesses 

territoriais, multiterritorialidades e práticas dos atores fronteiriços. Os conflitos socioambientais tem 

merecido crescente atenção nos últimos anos, com um incremento significativo no número de 

ocorrências e estudos em fóruns nacionais e internacionais. Contudo, enormes são as carências 

nessa área, principalmente, pela inexistência de fontes fidedignas que possibilitem abordar, 

quantificar, ou aprofundar o tema, em especial, na região de estudo. O presente trabalho pretende 

preencher esta lacuna realizando um levantamento documental junto às instituições e organizações 

representativas da Amazônia Peruana e Brasileira sobre as áreas protegidas estudadas e grupos 

indígenas viventes na região. Talvez a mais valiosa fonte de informações sobre as pressões e 

ameaças nesta fronteira são as notícias jornalísticas on-line. Nestas levantaram-se alianças entre 

atores; instituições que estão envolvidas na área; demandas territoriais; sobreposições; problemas 

decorrentes das concessões; extrações ilegais, entre outras que impliquem no espaço fronteiriço 

Brasil-Peru. Constatou-se que os conflitos nesta fronteira decorrem de processos de reestruturação 

do território e da ação de frentes de expansão derivadas do amplo regime de concessões 

concorrentes sobre o território. Em relação às pressões levantadas, a exploração madeireira foi mais 

evidente e eleita para um mapeamento mais específico nas notícias jornalísticas. As outras ameaças 

serão relacionadas quando forem intrínsecas a esta exploração. 

Palavras-chave: conflitos socioambientais; fronteira Brasil-Peru; áreas protegidas; conflitos 

madeireiros 

Delineando a questão 
Os conflitos socioambientais tem destaque na fronteira Brasil-Peru abarcando além dos recursos 

naturais, as coletividades em torno desses bens e suas formas de inter-relacionamento com o 

território. A presença do limite internacional, das políticas públicas para o ambiente, e a 

justaposição de ações socioambientais tornam a fronteira um território ainda mais dinâmico. A 

análise se concentrará num dos conflitos que apresentam nítido caráter socioambiental: o 

madeireiro. O campo dos conflitos ambientais é permeado pela heterogeneidade de atores associada 

à multiplicidade de pensamentos e projetos para o futuro dos recursos naturais. 

As palavras de Porto-Gonçalves (2004) nos foram inspiradoras ao refletir sobre as relações sociais, 

pois forneceram um indicativo sobre como avaliar as interações fronteiriças e transfronteiriças, e 



por consequência os conflitos socioambientais, suas estruturas de poder e os pontos de contato e 

afastamento em virtude da exploração de recursos naturais: 

a acessibilidade aos recursos naturais, assim como seu deslocamento, revelará a natureza das relações sociais e 

de poder entre os do lugar e os de fora do lugar onde se encontram. As fronteiras, os limites territoriais, se 

impõem como fundamentais para entender as relações sociais e de poder, o que implicará nas relações de 

pertencimento e estranhamento (um nós e um eles), assim como relações de dominação e exploração, através do 

espaço, pela apropriação/expropriação de seus recursos (PORTO-GONÇALVES, 2004: 66). 

Pelas razões expostas, podemos indicar que a coexistência de áreas protegidas e territórios 

indígenas limítrofes, e as inúmeras concessões exploratórias demarcadas tem gerado novos 

condicionantes ambientais, políticos e sociais que serão interpretados comparativamente à luz das 

escolhas teóricas que serão apresentadas a seguir. 

Enormes são as carências, principalmente quanto às fontes que possibilitem abordar, quantificar, ou 

aprofundar tais temas com fidedignidade. Pretendemos preencher esta lacuna trazendo luz aos 

conflitos socioambientais existentes na fronteira Brasil-Peru através da criação de um quadro-

síntese com informações extraídas de notícias digitais traçando um panorama dos problemas e 

impactos incidentes. 

O objetivo principal deste artigo será de investigar as situações de conflito promovidas e ou 

acentuadas pelo Estado Peruano ao outorgar as concessões florestais no espaço fronteiriço. Esta 

atividade acaba por envolver e/ou afetar inúmeros grupos tradicionais da região, porém, o foco será 

nos impactos sobre os povos indígenas, e especialmente os povos indígenas isolados, devido a sua 

vulnerabilidade aos contatos indiscriminados. 

As áreas de estudo estão na fronteira Brasil-Peru, abarcando as unidades de conservação e as terras 

indígenas acreanas que estão contíguas às áreas naturales protegidas, comunidades nativas e 

reservas territoriais no segmento fronteiriço peruano (Madre de Dios e Ucayali) e os bosques de 

producción permanente (BBP). A intenção é oferecer uma visão abrangente das tensões e conflitos 

gerados pelas concessões florestais e pela criação da figura jurídica dos BBP, em 2000, sobre os 

povos indígenas, territórios de perambulação ou demarcados, e áreas protegidas. 

O Mapa 1 apresenta a disposição espacial das áreas protegidas e dos territórios indígenas limítrofes 

na fronteira, e permite notar o quão numerosos são e sua disposição contínua em boa parte da 

fronteira . As áreas protegidas estão representadas em verde e os territórios indígenas com hachuras 

em amarelo. Estes territórios especiais demarcadas legalmente seguem a lógica do “território-zona”, 

com caráter exclusivo e contínuo, para a preservação ambiental e para a manutenção de 

determinadas culturas. Estas demarcações são sobrepostas aos “territórios-rede” que permitem a 

passagem constante de um território a outro (HAESBAERT, 2004). Já o Mapa 2 exibe a 

distribuição dos Bosques de Produção Permanente no Peru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa 1: Áreas Protegidas e Territórios Indígenas na Zona de Fronteira Brasil-Peru 

Fonte: Organizado pela autora com base nos dados do IBGE e do SINANPE. 

 

Mapa 2: Bosques de Produção Permanente no Peru. 

 
Fonte: Ministerio de Agricultura (MINAG), 2013 



Interlocução teórico-conceitual 
A função política das fronteiras revela-se através do contato entre dois sistemas territoriais distintos, 

sendo, portanto o espaço ideal para o estudo das interações transfronteiriças e por consequência dos 

conflitos socioambientais derivados e/ou majorados por esse contato.  Aqui objetiva-se avançar na 

discussão sobre fronteiras não somente acentuando os conflitos relacionados, mas problematizando-

os. Um dos aportes para entender a questão é o de Michel Foucher (1991), o qual aponta o 

surgimento das fronteiras como estruturas espaciais elementares de modo linear, com função de 

ruptura, ou descontinuidade geopolítica, e com duas faces entre as soberanias nacionais: a interna e 

a externa. Estabelece ainda que a função real da fronteira é: 

(...) o limite espacial do exercício de uma soberania nas suas próprias modalidades: linha aberta, entreaberta ou 

fechada. O simbólico reenvia ao pertencimento a uma comunidade política inscrita num território que é o seu; 

ele marca a identidade. O imaginário conota a relação ao outro, vizinho, amigo ou inimigo (...) (FOUCHER, 

1991: 38). 

A percepção dessa linha limitânea cotidianamente remete ao impedimento da circulação ou ao 

perímetro máximo de alcance de algo. Deste modo as relações culturais também cotidianas que se 

estabelecem atravessando este trecho são muitas vezes obscurecidas, ou citadas como um risco a 

soberania, como por exemplo as trocas entre os ribeirinhos e indígenas dos dois lados da fronteira.  

A fronteira sugere a troca, a integração, a interpenetração, o contato, o conflito, entre tantos outros, 

pois esta constitui-se de relações. O limite, por sua vez, vai sendo progressivamente decomposto 

pela fronteira através das relações sociais que transformam esse espaço. Mesmo que os limites se 

tornem rígidos e se materializem como nas construções dos muros, há sempre movimentos não 

contidos por esse delimitador. Com isso, percebe-se que o limite internacional “(...) não é uma 

ficção e sim uma realidade geográfica que gera outras realidades”. Assim, os limites enquanto 

representação tem seu êxito atribuído “(...) ao preço de mascarar a real fluidez social, étnica, 

cultural e territorial dos agrupamentos humanos.” (MACHADO, 2010: 61-62). A noção de zona de 

fronteira é o referencial para o entendimento dos conflitos socioambientais transfronteiriços e das 

relações que os caracterizam. O modelo utilizado foi desenvolvido por Machado (2008) e expande a 

proposta do geógrafo inglês John House em Spatial Elements of the Frontier Transactions (1980). 

Diferentemente da faixa de fronteira, que está associada aos limites territoriais do poder do Estado, 

a zona de fronteira é mais abrangente propicia uma maior interação entre os elementos geográficos 

presentes. Logo, “(...) a noção de zona de fronteira, neste caso, se refere a um espaço relacional e 

não dicotômico” (MACHADO, 2010: 63) e caracteriza-se por apresentar “(...) interações que, 

embora internacionais, criam um milieu próprio de fronteira, só perceptível na escala local/regional” 

(STEIMAN; MACHADO, 2002: 11). 

O modelo evidencia as possíveis formas de interações sobre a zona de fronteira. Destaca-se nesta 

pesquisa as interações locais e regionais transfronteiriças, pois os conflitos prioritários que atingem 

os povos indígenas, seus territórios e as áreas protegidas do Brasil e do Peru ocorrem onde há o 

contato fronteiriço. Ou seja, os efeitos da presença do limite internacional podem ser sentidos em 

toda a extensão da zona de fronteira, mas os territórios limítrofes por apresentarem a constante 

interação local e regional destes povos personificam os conflitos mais claramente. Ao transpor 

fronteiras políticas ou mesmo limites de áreas com uma função específica e delimitada 

espacialmente, suscita-se quase sempre uma situação conflituosa.  

Como conceito central nessa pesquisa estão os conflitos socioambientais. A questão ambiental 

tornou-se um estopim para inúmeros conflitos, principalmente aqueles que colocam em oposição 

interesses antagônicos quanto ao uso e a forma de aproveitamento dos recursos naturais. Assim, são 

suscitadas discussões sobre a conservação e as contradições que se impõem, como por exemplo, a 

oposição entre a proteção ambiental e a permanência neste mesmo ambiente de povos tradicionais 

que já habitavam a região relativamente preservada.  

Acselrad (2010) afirma que concorrem desde o seu início na arena de construção da questão 



ambiental duas razões: a utilitária e a cultural. A primeira exclui os conteúdos socioculturais 

mantendo somente os recursos naturais. Já na segunda, no entanto, a pertinência envolve o 

questionamento do porque os homens se apropriam dos recursos dando maior ênfase ao ambiente 

do que às qualidades socioculturais. Corroborando com essas ideias, o antropólogo Paul Little 

(2001; 2006) faz seus apontamentos sobre os conflitos socioambientais afirmando que estes “(...) 

referem-se a um conjunto complexo de embates entre grupos sociais em função de seus distintos 

modos de inter-relacionamento ecológico” (2006: 91). Portanto, é preciso convergir atenção para os 

grupos sociais e suas práticas ambientais em conflito. 

Neste sentido, o autor descreve que: “A análise desses conflitos não fica restrita ao comportamento 

dos estoques dos recursos naturais e tenta responder a perguntas como: quem usa os recursos? 

quando? por quais razões? a que preço? com quais impactos?” (2006: 88). Isto porque, o conceito 

socioambiental como um campo de estudo reúne três dimensões básicas: “(...) o mundo biofísico e 

seus múltiplos ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais, e o relacionamento 

dinâmico e interdependente entre esses dois mundos” (LITTLE, 2001: 107).  

Theodoro (2005) estabelece parâmetros para a compreensão dos conflitos, sejam eles de qualquer 

natureza, elencando quatro elementos centrais:  

(...) os atores, ou seja, indivíduos, grupos, organizações ou Estados que têm identidade própria, reconhecimento 

social e capacidade de modificar seu contexto, não se esquecendo que estes são movidos por interesses, valores e 

percepções próprias a cada um; a natureza, pois os conflitos têm natureza diferente, por isso eles podem ser de 

natureza econômica, política, ambiental, doméstica, internacional ou psíquica, entre outras; os objetos, que são 

sempre escassos ou vistos como tal, e podem ter natureza material ou simbólica, profana ou sagrada, pública ou 

privada; as dinâmicas, cada conflito, segundo sua natureza, tem uma história própria, uma forma de evoluir, 

conhecendo períodos mais ou menos intensos, mais ou menos rápidos (THEODORO, 2005: 66) [grifo da 

autora]. 

A dimensão territorial dos conflitos ambientais é colocada em destaque por autores como Zhouri e 

Laschefski (2010: 18) para os quais: “(...) a questão territorial ou espacial se encontra no cerne de 

muitos conflitos ambientais que envolvem as relações entre poder e meio ambiente no terreno”. 

Acselrad (2004) explica que: 

(...) os conflitos ambientais são (...) aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, 

uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas 

sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, 

água, ar ou sistemas vivos – decorrentes do exercício das práticas de outros grupos. O conflito pode derivar da 

disputa por apropriação de uma mesma base de recursos ou de bases distintas mas interconectadas por interações 

ecossistêmicas mediadas pela atmosfera, pelo solo, pelas águas etc (ACSELRAD, 2004: 26). 

Para classificar o desenvolvimento dos conflitos, recorremos à autora Kakabadse (2002) que 

considera possível perceber sinais das ameaças que estão no ponto de se concretizar no momento 

anterior à concretização do conflito e, desta forma, sugere que podem ser identificados 

fundamentalmente dois “tipos de conflitos”: 

(...) os conflitos potenciais, nos quais as situações mostram a possibilidade de confronto iminente e os conflitos 

manifestos, em que existem atores conscientes da possibilidade do confronto, mas que tomam medidas de defesa 

de seus interesses. (KAKABADSE, 2002 apud THEODORO, 2005: 59) [grifo da autora].  

Little (2001) apresenta uma tipologia dos conflitos socioambientais, distinguindo-os assim: “1) 

controle sobre os recursos naturais”; “2) impactos ambientais e sociais gerados pela ação humana e 

natural”; e “3) uso dos conhecimentos ambientais” (LITTLE, 2001: 108). Do primeiro ponto se 

subdividem três, pois os conflitos sobre terras têm dimensões políticas, sociais e jurídicas. Três 

também são os subtipos apresentados para descrever os impactos da ação humana: “contaminação 

do meio ambiente”, “esgotamento dos recursos naturais” e “degradação dos ecossistemas”. Por fim, 

a terceira e última tipologia apresentada subdivide-se em: “a) conflitos entre grupos sociais ao redor 

da percepção de risco; b) conflitos envolvendo o controle formal dos conhecimentos ambientais; c) 

conflitos em torno dos lugares sagrados”. (LITTLE, 2001: 113). 

Já a compreensão do cerne do conflito ambiental para Zhouri e Laschefski (2010) passa pela 



diferenciação dos conflitos em três categorias: distributivos, espaciais e territoriais. Os “conflitos 

distributivos” são aqueles que indicam “graves desigualdades sociais em torno do acesso e da 

utilização dos recursos naturais”. Enquanto os “conflitos espaciais” passam pela definição de 

“efeitos ou impactos ambientais que ultrapassam os limites entre os territórios de diversos agentes 

ou grupos sociais, tais como as emissões gasosas, poluição da água, etc”. Notadamente os “conflitos 

territoriais” explicitados pelos autores são os que mais se aproximam da problemática encontrada 

nas áreas protegidas e territórios indígenas elencados para essa pesquisa. Zhouri e Laschefski 

(2010) definem que estes “surgem (...) quando [o] sistema de apropriação do espaço, com suas 

consequências sociais e ambientais, choca-se com os territórios gerados por grupos cujas formas de 

uso dependem, em alto grau, dos ritmos de regeneração natural do meio utilizado” (2010: 18-26). 

Assim, é com essas inquietações e propostas em mente e através da análise das práticas ambientais 

que as ponderações sobre os conflitos socioambientais na região de fronteira serão feitas. Nessa 

esfera, nota-se que o arcabouço legal e regulatório da política ambiental instituída tanto pelo Brasil 

quanto pelo Peru tentam minimizar as críticas e as ações de resistência dos movimentos e entidades 

socioambientais, ou seja, os possíveis conflitos socioambientais que venham a surgir. Neste estudo 

específico os conflitos surgem em decorrência dos interesses antagônicos dos desenvolvimentistas, 

ambientalistas, das frentes de exploração e dos povos viventes na região de fronteira Brasil-Peru, ou 

seja, dos diferentes projetos de apropriação destes territórios.  

Neste sentido, a percepção que Little (2001, 2006) provoca justamente a reflexão sobre a 

centralidade social do conflito. Institui-se que é somente com a compreensão das diferenças entre os 

atores e das “cotas de poder formal e informal” entre estes estabelecidas e destes sobre o meio que 

se pode iniciar a apreciação do conflito. Little (2006) acrescenta ainda ser necessário identificar os 

recursos ambientais abarcados no litígio. Explicita que o pesquisador ao mapear as interações 

políticas compreenderá melhor o que vem ocorrendo naquele espaço. 

Para analisar os componentes dos conflitos consideram-se as “redes conflitantes” que atuam na 

fronteira, ou seja, as redes que tem atuação sobre o mesmo território, mas com intuito diferenciado. 

Estas assumem diversos papéis,  

como forma de organização técnica (infra-estrutura de suporte ou logística), transacional (econômico-político), 

informacional (cognitiva), a estrutura de conexões por rede tem um significado bem mais complexo do que o do 
simples desenho de nódulos conectados por linhas (MACHADO, 1997). 

Nas fronteiras os fluxos ocorrem devido à assimetria existente entre os dois lados. Assim, as redes 

que atuam na fronteira apresentam-se com uma aparência intricada o que lhe confere complexidade, 

justamente pois estas além de múltiplas são sobrepostas. Esta configuração gera o conflito entre as 

redes que compõem esse sistema, sejam estas legais ou ilegais, e o território. 

Nesta pesquisa podemos verificar tanto as “práticas ambientais em conflito” como os “modos 

culturalmente específicos de adaptação ecológica de distintos grupos sociais” explicitados por Little 

(2006). Na zona de fronteira Brasil-Peru ocorre desde a exploração madeireira à recente criação de 

um mosaico de conservação fronteiriço, como também o isolamento voluntário de indígenas se 

interiorizando cada vez mais na floresta, e fugindo de contatos, além das denúncias dos povos 

Ashaninka e Nukini em canais internacionais sobre as extrações ilegais, em busca de apoio.  

Nesse processo de disputa social, os diferentes atores sociais se organizam para a conquista de 

direitos, e defendem interesses sociais e ambientais, mas também os direitos territoriais. Esta 

dinâmica, como definiu Little (2006), ocorre numa espécie de confrontação-negociação nas quais 

são postas em jogo as “cotas de poder” dos atores, cotas essas que tem expressão tanto em 

diferentes escalas, como por exemplo, no nível local e no nível internacional. 

Diante do exposto, fica claro que o conflito socioambiental, enquanto categoria de análise torna-se 

fundamental para o entendimento das relações que se estabelecem nas áreas protegidas e territórios 

indígenas na zona de fronteira entre Brasil-Peru. 



Indicações metodológicas 
Entrevemos que para termos um estudo mais pormenorizado, a combinação da leitura, análise e 

sistematização de um número razoável de notícias veiculadas online em variadas escalas espaciais 

da mídia poderiam trazer subsídios para entender as atuais tensões e os conflitos socioambientais 

inscritos sobre o segmento limítrofe Brasil-Peru, em particular, nas áreas protegidas e territórios 

indígenas. A partir disto, foram levantadas informações sobre as diversas pressões e ameaças nesta 

fronteira através de reportagens da mídia internacional e nacional. Na tentativa de compreensão dos 

conflitos socioambientais, reunimos até 2013 um número inicialmente impensável: 1.232 notícias 

sobre os mais variados aspectos da fronteira Brasil-Peru, das quais selecionamos 150 que 

alimentaram a criação e organização de um quadro com a apreciação das informações contidas nas 

notícias. Este possibilitou a consulta com informações extraídas das notícias digitais, e conjecturas 

sobre as ocorrências de conflitos socioambientais nas áreas de estudo. Foram destacados os atores 

envolvidos, a localidade da ocorrência, os diferentes tipos de conflitos socioambientais, as 

motivações, quando possível a descrição da rota e/ou fluxo do conflito, as sobreposições existentes 

e por consequência as tensões de sua eminência; além das instituições envolvidas entre tantas outras 

questões que tenham uma implicação no espaço fronteiriço.  

Através do exposto nos itens anteriores deste trabalho consideramos relevante em nossa pesquisa de 

análise das notícias jornalísticas não só observar os conflitos que já estavam em curso. Foram 

examinadas com rigor, portanto, as notícias que indicassem tensões existentes e que poderiam 

suscitar em um conflito futuro, ou seja, observando a existência de “conflitos potenciais” 

envolvendo os bosques de produção.  

Com base na tipologia de Little (2001) sobre os conflitos socioambientais, essas tensões a que estão 

expostos os indígenas são qualificadas como “impactos ambientais e sociais gerados pela ação 

humana e natural”. Deste modo, o conflito potencial fronteiriço é desenhado e se desenvolve com a 

efetivação dessa frente exploratória latente. Ou seja, este conflito já está presente, mas é invisível e 

inativo para muitos atores, mas suscetível, entretanto, de visibilizar-se da pior maneira possível 

devido ao seu alto potencial de exercer impacto sobre determinados grupos e ao meio ambiente. 

Análise das notícias: os conflitos socioambientais e as concessões 
florestais madeireiras 
A exploração madeireira (legal e/ou ilegal) foi a atividade geradora de conflitos socioambientais 

que mais apareceu nas notícias. A citação a esta como um grave problema surgiu em mais de 50% 

das notícias selecionadas para análise. Ou seja, é mais que evidente que a exploração madeireira 

deveria ser eleita para um mapeamento mais específico. A seguir serão problematizados os efeitos 

desta atividade extrativa, assim como observadas as normas legais sobre a exploração florestal nos 

dois países e possíveis irregularidades nesta prática. 

Dentre as reportagens levantadas a maioria traz informações sobre a extração madeireira ilegal 

proveniente do Peru em terras brasileiras, por consequência das concessões florestais com fins de 

aproveitamento madeireiro que mesmo de forma indireta possibilita o aumento da atuação de 

agentes ilegais. Uma das questões discutidas é o desmatamento ultrapassando as áreas 

concessionadas. A exploração ilegal de madeira atingiu níveis assustadores. Uma das maiores 

apreensões é em relação à ação criminosa exercida sobre as áreas protegidas. O problema do corte 

madeireiro não é novo porém vem piorando. 

Portanto, primeiramente, há que se diferenciar a situação da exploração madeireira legal da ilegal. 

A primeira tem base em concessões florestais acordadas em lei, sendo o aproveitamento florestal 

realizado em condições ideais para atender ao equilíbrio e à manutenção dos recursos florestais (se 

assim fosse não seria nem preciso incluí-lo nesta discussão). Mas as notícias relatam que mesmo na 

exploração legalizada há excessos e desvios em seu exercício. Para Dourojeanni et al (2009) o 

problema é que “[…] la explotación en concesiones forestales es tan irracional, insostenible y 



perjudicial en términos ambientales y sociales como la que es completamente informal. Apenas 

cambia la escala” (DOUROJEANNI et al, 2009: 77). 

Para compreender melhor a dinâmica fronteiriça e como as políticas florestais dos dois países 

convivem e mutuamente refletem no território, analisamos de forma breve, as normativas a respeito 

dos recursos florestais aplicados na região amazônica. Embora não tenham seguido a mesma lógica 

o código florestal brasileiro e a ley forestal peruana passaram por revisões há pouco tempo 

(BRASIL, Lei n° 12.651, 2012; PERU, Ley n° 29.763, 2011). 

O Código Florestal brasileiro anterior, no que se refere a proteção das florestas, tinha um papel 

muito mais eficaz que o atual. Para muitos autores, inicia-se no Brasil, e particularmente na 

Amazônia um processso mais acirrado de despojo dos recursos naturais. 

No Peru, mesmo a revisão sendo mais conciliadora, pois atendeu um pouco mais as reivindicações 

de movimentos populares, especialmente a dos indígenas
1
, esta ainda não contemplou plenamente 

os anseios de ambientalistas e indígenas. Portanto, as modificações não foram tão significativas, no 

que diz respeito à proteção das florestas tropicais. 

Dourojeanni (2013) descreveu que as realidades florestais dos dois países estudados são distintas, 

pois no Brasil ocorre a propriedade privada das florestas naturais, enquanto no Peru, os recursos 

florestais são todos de domínio do Estado. Ou seja, no caso do Brasil,  

embora os recursos florestais naturais do Brasil sejam bens de interesse comum, nele são exercidos direitos de 

propriedade com as limitações impostas por lei. As florestas públicas são as que estão em unidades de 
conservação ou florestas nacionais. Além disso, existem florestas em terras indígenas e nas chamadas terras 

devolutas, que são do Estado, mas que, no futuro podem ser repassadas ao setor privado. Todo o resto, que é 

muita floresta, pertence a pessoas físicas ou jurídicas em formas de propriedades rurais (DOUROJEANNI, 21 

maio 2013). 

Talvez a questão da propriedade sobre as terras seja um ponto-chave para o entendimento da 

diferença no tratamento das notícias dos dois lados da fronteira estudada, no que diz respeito aos 

conflitos. No Brasil, os territórios limítrofes acreanos foram demarcados em boa parte como o que 

Cuisinier Raynal (2001) classificou como zona-tampão: áreas que o Estado demarcou na forma de 

um extenso mosaico composto por territórios especiais promovidos para restringir ou interditar o 

acesso à zona de fronteira através da criação de parques nacionais, reservas naturais protegidas e 

terras indígenas. O manejo sustentável da floresta é uma condição para seu uso, mesmo em áreas 

privadas. Já no Peru, os departamentos limitâneos tiveram menos espaços privilegiados por essa 

lógica. No lado peruano, como não existe a possibilidade da propriedade privada de florestas 

naturais todos os espaços florestais são públicos. Em contrapartida, a opção pela utilização destes 

recursos tem privilegiado o aproveitamento da floresta através de concessões de diferentes tipos. 

Assim, continuando as observações de Dourojeanni (2013) “como as florestas naturais são 

propriedade do Estado, as recentes leis peruanas têm eliminado a figura das florestas nacionais 

[...]”. E ainda continua a expor: 

[...] as legislações florestais de ambos os países têm ênfase diferentes. A lei brasileira, especialmente a revisão de 

2012, enfatiza as regras de uso da floresta na propriedade privada, enquanto a revisão de 2011 da lei peruana 

concentra-se nas regras de exploração de florestas naturais através de concessões (DOUROJEANNI, 21 maio 

2013). 

É necessário explicitar que no Brasil o novo Código Florestal recebe muitas críticas, por ter 

privilegiado o agronegócio, mas ainda sim, comparativamente a política peruana florestal, apresenta 

uma política para as florestas privadas mais consolidada. Ainda assim, nenhuma das novas 

regulamentações é efetiva no combate ao desmatamento ilegal que é o grave impasse nesse 

segmento fronteiriço. Contudo, como no Peru a lei concentra-se na produção madeireira, nas 

concessões florestais e no manejo florestal em geral, este tipo de uso da floresta facilita mesmo que 

                                                
1
 Pois somente ocorreu após os protestos indígenas que culminaram no “Massacre de Bagua”. 

 



indiretamente a atuação de ilegais. 

Assim, o agravante é que apesar dos esforços para impedi-lo a maior parte da produção madeireira 

amazônica é retirada e comercializada de forma ilegal. Ainda segundo a discussão apresentada pelo 

professor Marc Dourojeanni a ilegalidade pode se desmembrar de duas formas, é simplesmente  

[...] ilegal quando sai de qualquer lugar sem autorização ou com documentos falsos. É falsamente legal quando 

está amparada por títulos, concessões ou autorizações oficiais, em base a planos de manejo, de boa ou má 

qualidade, mas que na floresta são total ou parcialmente ignorados. O resultado é o mesmo: a degradação do 

patrimônio florestal (DOUROJEANNI, 21 maio 2013). [grifo da autora] 

Ou seja, essa “lavagem” de árvores ilegais mostra-se facilitada pela maneira como estão 

estruturadas localmente as concessões para abastecer o comércio internacional. O corte ilegal pode 

ocorrer em qualquer lugar e seria no mínimo leviano dizer que só ocorre no Peru. Contudo 

destacamos três fatores, entre os mais problemáticos decorrentes das concessões florestais nesta 

fronteira. O primeiro, as extrações permanecerem sob a competência do Ministerio de Agricultura, 

sem o MINAM exercer autoridade quantos às irregularidades decorrentes. O segundo, devido à 

proximidade ou mesmo a sobreposição desses bosques às áreas protegidas, em especial as reservas 

territoriais para índios isolados. E o terceiro, que além do Peru causar um grande impacto negativo 

em seu território com essa ampla política de concessões florestais, parte dos concessionários 

ultrapassam seus limites legais e o reflexo dessa irregularidade é sentida no Brasil. Estes são apenas 

exemplos paradigmáticos de como se potencializa o surgimento de conflitos entre os diversos atores 

localizados nessa zona de fronteira. 

Para aprofundar a análise, nos ateremos na descrição mais detalhada da política peruana para suas 

florestas e no porque das concessões (apesar da autorização oficial) desagradarem muitos setores no 

próprio Peru e particularmente os indígenas de ambos os países. Como já lembrado neste artigo o 

ordenamento florestal peruano tinha sua norma prevista desde 1975 com a Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre nº 21.147 e o seu ordenamento em 1977. Esta normativa vigorou por 25 anos, até que no 

ano de 2000 uma “nova” lei foi promulgada e tornou-se uma das mais controversas para os recursos 

florestais (PERU, Decreto Ley nº 21.147, 1975; DECRETO SUPREMO nº 159, 1977; Ley nº 

27.308, 2000). A Ley nº 27.308 tinha por objetivo:  

[…] normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna 

silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la valorización progresiva de los servicios 

ambientales del bosque, en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación […] (PERU, Ley 

nº 27.308, 2000). 

Ao ser aprovada criou uma nova figura: os bosques de producción permanente (BPP). Com isso, o 

Peru passou a realizar a gestão dos recursos de forma diferenciada, na qual, criava novas 

modalidades de acesso aos bosques, com a possibilidade de outorgar maiores extensões do território 

para concessões. Logo em seguida à aprovação da lei as críticas já se mostravam intensas. É com 

base nessa lei que a maioria dos conflitos socioambientais levantados por conta de recursos 

florestais se formaram. Mesmo o que parecia apropriado como instrumento de gestão para o manejo 

adequado dos recursos florestais, era tido como “letra morta” e visto como mais uma formalidade.  

Os BPP são apenas um dos seis tipos institucionalizados
2
 para ordenar a superfície florestal do país. 

No artigo 8 da Ley nº 27.308 eram declarados como “[…] superficies boscosas que por sus 

características bióticas y abióticas son aptas para la producción  permanente y sostenible de 

madera y otros servicios forestales”. Subdividiam-se em: bosques de producción permanente e 

bosques de producción en reserva. Os primeiros são os que aguçaram nosso interesse desde o 

princípio, pois eram áreas de domínio do estado, no qual o aproveitamento da madeira era feito por 

particulares mediante licitação. Assim, o território era parcelado pelo Estado e entregue na forma 

das concessões. Os bosques de producción permanente correspondiam a “[…] áreas con bosques 

naturales primarios que mediante resolución ministerial del Ministerio de Agricultura se ponen a 

                                                
2 O patrimônio florestal nacional compreende: Bosques de producción, Bosques para aprovechamiento futuro, Bosques 
en tierras de protección, Áreas naturales protegidas, Bosques en comunidades nativas y campesinas e Bosques Locales. 



disposición de los particulares para el aprovechamiento preferentemente de la madera y de otros 

recursos forestales y de fauna silvestre a propuesta del INRENA” (PERU, Ley nº 27.308, 2000: 

artículo: 8). O outro tipo referia-se a espaços reservados pelo Estado para futura habilitação de 

concessões.  

Como já exposto, a lei florestal (nº 27.308) aprovada no ano de 2000 no Peru foi fonte de polêmicas 

e tensões, entre o governo, os povos indígenas e órgãos ambientalistas desde sua formulação em 

1999. Foi a partir desta lei que recortaram a floresta amazônica peruana em porções concedidas para 

usufruto por longos períodos chegando aos 40 anos. As discordâncias se davam em torno do 

aproveitamento florestal, pois este não era considerado um crime ambiental desde que a extração 

madeireira fosse previamente aprovada através de permissões concedidas pelo INRENA. O Instituto 

Nacional de Recursos Naturales era subordinado ao Ministerio de Agricultura, que era naquele 

momento o responsável pelo conservação e uso sustentável das florestas. O INRENA, portanto, era 

encarregado pela administração e gestão dos recursos naturais.  

Porém o órgão em questão, o INRENA, era o responsável concomitantemente não somente pela 

gestão das áreas protegidas que compõem o SINANPE e pelo plano de manejo destas, mas também 

pela aprovação de concessões exploratórias. O que se questionava, todavia, era a legitimidade deste 

devido a sua ação conflitante. Na própria página eletrônica deste órgão constava a função de “[...] 

administrar e controlar, protegendo os diferentes ecossistemas do meio natural peruano complexo e 

disperso, assegurando sobrevivência da natureza intocada [...]” (tradução livre da autora).  

Deste modo, exemplificamos estas incongruências com o pronunciamento público da AIDESEP em 

defesa dos direitos dos povos indígenas em isolamento. A Asociación Interétnica de Desarrollo de 

la Selva Peruana (2006), colocava-se contrária ao estabelecimento da Zona Reservada Sierra del 

Divisor pelo INRENA, pois esta tornaria vulnerável o direito dos indígenas Isconahua já que a nova 

área protegida se superpunha a reserva territorial indígena. A AIDESEP chamava a atenção para as 

graves transgressões, em especial aos direitos humanos dos povos indígenas, afirmando que seus 

territórios seriam englobados a ANP, mas que não estão previstas restrições para que eles possam 

desenvolver suas atividades. Contrariando através disso, o princípio de proteção da vida dos povos 

indígenas, devido a sua alta vulnerabilidade a enfermidades alheias ao seu entorno, o que geraria 

mortes em massa, cuja responsabilidade seria diretamente creditada ao Estado (AIDESEP, 2006).  

Assim, a AIDESEP afirmava que a demarcação sobreposta da ZR com a RT com o “pretexto” de 

salvaguardar a vida dos indígenas e gerar maior proteção foi completamente distorcido. Coloca 

ainda o INRENA e outros órgãos do Estado (órgãos estes que devem controlar essa atividade) como 

sendo “burlados” – na melhor das hipóteses – ou mesmo sendo “parte do sistema de tráfico 

internacional de madeira”. Até porque, como vimos posteriormente, na zona reservada foram 

aprovadas o direito a exploração minerais, petrolíferas e madeireiras, portanto, quanto o INRENA 

foi acionado este autorizou concessões para a exploração em seu entorno e no seu interior. 

Observava-se, portanto claramente um grave problema quanto à atuação deste órgão. O mesmo 

órgão não deveria ser o responsável pela intocabilidade de uma área e ao mesmo tempo atuar para 

aprovar concessões exploratórias. Ainda mais quando nessa área vivem índios isolados que serão 

necessariamente afetados. Isto gera enfrentamentos e perdas de vida, pela entrada nos domínios dos 

indígenas e pelo enfrentamento cotidiano com as populações sedentárias.  

Benavides (2006) já registra dentre as suas preocupações que a delimitação dos bosques foi feita 

basicamente em gabinete, criando uma série de sobreposições sobre comunidades nativas tituladas, 

e o que torna ainda mais grave, sobre terras de comunidades nativas que ainda não haviam sido 

inscritas ou tituladas. Exemplifica com as comunidades de afluentes do rio Ucayali e que esta 

delimitação feita sobre a mesa não no terreno também afetou colonos e ribeirinhos (BENAVIDES, 

2006: 16). Alonso (2011) vai mais além: “efectivamente, el mapa de BPP fue diseñado desde Lima 

sin una adecuada consulta, ni siquiera con las autoridades regionales y otros sectores involucrados 

(más allá de los madereros con influencias en el Ministerio de Agricultura)”.  

Segundo dados disponibilizados pelo MINAM (2010) o ordenamento da cobertura florestal 



nacional era dividido entre: os bosques de producción permanente, disponíveis para concessões, 

que correspondem a cerca de 17% do território nacional florestado; as áreas para conservação que 

somadas tem aproximadamente 22%; enquanto, as reservas territoriales de comunidades nativas y 

campesinas representam 21% da cobertura florestal; e as concesiones maderables y no maderables 

juntas, compreendem em torno de 12% do total florestal do país. As áreas ainda sem caracterização 

representam a soma aproximada de ¼ do território florestado (MINAM, 2010). Ou seja, de todas 

essas áreas apenas as áreas naturales protegidas de uso indirecto estão efetivamente resguardadas 

legalmente da extração de recursos naturais, não sendo permitido o seu aproveitamento.  

Em 2011, entrou em vigor a Ley n° 29.763 que é a atual lei florestal peruana. Nela o ordenamento 

dos bosques e a sua gestão se mantiveram a cargo do MINAG agora através da Dirección General 

Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS). Uma das novidades da lei foi a criação do Servicio 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que nada mais é do que a autoridade nacional 

para supervisionar e conduzir a política nacional florestal (PERU, Ley n° 29.763, 2011). 

Após a criação do SERFOR, nenhuma das notícias analisadas sobre os conflitos a propósito da 

exploração madeireira descreveu a atuação do órgão como satisfatória ou mesmo não eficaz. Já a lei 

atual, mesmo ainda com distorções, é amplamente mais detalhada na normatização de quesitos 

problemáticos como o dos BBP e as concessões madeireiras em comunidades nativas. Derivados 

desta preocupação passaram a existir artigos como o 28 que além de reafirmar as “unidades de 

ordenamento florestal”, das quais, as áreas naturais protegidas fazem parte, explicitam que a gestão 

e estabelecimento destas ANPs são regidos por normas próprias referentes ao SERNANP. Por 

consequência destaca-se ainda nesta normatização o progresso a despeito das leis anteriores, 

notadamente sobre os direitos das comunidades nativas e campesinas, à consulta prévia para o 

aproveitamento de recursos florestais como a assertiva quanto ao direito exclusivo das comunidades 

sobre o uso de suas terras (PERU, Ley n° 29.763, 2011: artigo 65).  

Quanto aos tipos de concessões dos bosques de uso público, a novidade na lei foram as inclusões de 

concessões para o ecoturismo e conservação de forma separada. Portanto, somam-se às concessões 

com fins madeiráveis e para produtos florestais distintos da madeira como uma nova categoria.  

As concessões florestais para produtos diferentes da madeira como flores, látex, castanha, entre 

tantos outros possíveis, não eram citados nas matérias como um grave problema, como o que se 

realizava com a retirada da cobertura arbórea. Entre as consequências citadas estava a perda da 

biodiversidade associada ao desflorestamento e a biopirataria. Contudo, as informações eram bem 

pontuais e em segundo plano nas notícias, estando descritas em cerca de 3% delas.  

Comparando a categorização dos BBP, na precedente e na atual lei florestal peruana, estes 

tornaram-se, ao menos no que é descrito na norma, muito mais coerentes. Esperamos que o Estado 

Peruano ao pormenorizar as etapas para o aproveitamento florestal as cumpra e possibilite a 

diminuição das irregularidades. Assim, sobressaem a aprovação de um Plan Maestro de Gestión 

como a previsão de rotas de acesso e vias comuns, a consulta a população e o estudo de impacto 

ambiental. Dessa forma, o artigo 29, prevê, que os bosques de producción permanente: 

[…] se establecen por resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, a propuesta del Serfor, en bosques de 

las categorías I e II, con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes de 

madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servivios de los ecosistemas. El Estado promueve la 

gestión integral de estos bosques. Para ello, la autoridade regional forestal y de fauna silvestre elabora, 

directamente o a través de terceros, y aprueba el Plan Maestro de Gestión que contiene, como mínimo, la 

identificación de sitios que requieran tratamiento especial para asegurar la sostenibilidad del aprovechamiento, 

las rutas de acesso, las vías comunes y los puntos de control. Previo a su establecimiento, el Estado realiza la 
evaluación de impacto ambiental y la consulta a la población que pueda verse afectada por su estableciminento. 

Son supervisados por el jefe de la correspondiente Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS). 

(PERU, Ley n° 29.763, 2011: articulo 29).] 

A distribuição no território nacional dos BBPs com fins de aproveitamento florestal madeireiro 

pode ser conferida no Mapa 2. Essas unidades têm entre 5.000 a 10.000 hectares. O grande 

potencial exploratório dos recursos fica mais claro, ao visualizarmos a vasta área coberta por 



concessões para exploração madeireira pelo Estado peruano. Segundo o Sistema Nacional de 

Información Ambiental (SINIA) do MINAG em 2013 existiam áreas outorgadas nos departamentos 

de Puno, Ayacucho, Cusco, Huánuco, San Martín, Loreto, Madre de Dios, e Ucayali. Estes dois 

últimos departamentos são o foco no Peru desta pesquisa. Há que ser feito um adendo, pois as 

concessões representadas no Mapa 2, não esboçam as concessões em comunidades nativas, nas 

reservas territoriais e nas áreas naturais protegidas de uso direto. Incluindo-as no mapeamento a 

extensão se ampliaria e poderíamos ter uma melhor percepção sobre a pressão aos grupos indígenas 

e as áreas reservadas para a preservação ambiental. 

O Mapa 3 apresenta a redução da escala de análise para a área de estudo desta pesquisa. 

Confeccionado pela CPI/AC, torna visível o problema da proximidade e em alguns casos 

tangencialmente a áreas prioritárias para a conservação e com ecossistemas frágeis além de 

comunidades nativas e reservas territoriais no território peruano. Isto sem mencionar as tensões e 

conflitos derivados desse contato contíguo ao limite internacional. Áreas que deveriam ser 

intangíveis também no Brasil sofrem impactos pela realização desta atividade econômica no Peru. 

Há, portanto, questionamentos na região sobre a vigência de um modelo baseado em atividades 

primárias orientadas para a exportação com forte presença de empresas transnacionais. É preciso 

superar a primazia dessas práticas extrativistas e realizá-las de forma sustentável refletindo sobre 

um novo modo de relação com a natureza. A demarcação dos BBPs de forma a envolver ou mesmo 

se sobrepor aos territórios de perambulação de índios isolados foi uma das preocupações mais 

constantes nas notícias mapeadas.  

Mapa 3: Dinâmicas Transfronteiriças: Concessões Florestais 

 
Fonte: CPI-AC (2012) 

Através do Mapa 3 é possível apreciar quais os espaços fronteiriços atingidos pela aproximação 

dessa atividade extrativa. Na porção a noroeste é visto um conjunto de unidades praticamente 

“encapsulando” a RT Isconahua. Este mesmo conjunto toca a CN San Mateo e a Zona Reservada 

Sierra del Divisor. Ao redor do río Tamaya um grupo bem extenso de unidades de aproveitamento 

posicionam-se fronteiriças ao Parque Nacional da Serra do Divisor e a TI Kampa do Rio Amônea 

em território brasileiro. Isto sem contar as CNs Saweto, Sawawo do Hito 40 e Nueva Shamaya. De 

forma não limítrofe outro complexo formado por BBPs está em contato direto a RT Murunahua, a 



RT Mashco-Piro e ao Parque Nacional Alto Purús. Na porção leste os bosques de produção 

posicionam-se fronteiriços a unidade de conservação Estação Ecológica Rio Acre, a RT Madre de 

Dios e a CN Bélgica. Portanto, os territórios citados são os que por estarem de forma adjacente aos 

BBP sofrem os impactos dessa vizinhança.  

Como já explicitado, no Peru em 1977, as normas peruanas quanto aos recursos florestais e seu 

ordenamento estabeleciam serem estes de domínio público e sem a adoção de direitos adquiridos 

sobre eles (PERU, DECRETO SUPREMO nº 159, 1977). Tal menção inclui os territórios das 

comunidades nativas e campesinas. Com isso as terras florestais são incorporadas ao território 

indígena, mas sujeitas a um regime de uso e não em propriedade das populações comunais. Com a 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, instituída em 2000, se implantou o aproveitamento dos recursos 

florestais nas terras destas comunidades. Deste modo se torna válido que: 

Las comunidades nativas y campesinas, previo al aprovechamiento de sus recursos maderables, no maderables 

y de fauna silvestre con fines industriales y comerciales, deberán contar con su Plan de Manejo aprobado por el 

INRENA, de acuerdo a los requisitos que señale el reglamento, a fin de garantizar el aprovechamiento 
sostenible de dichos recursos. 

La autoridad competente asesorará y asistirá, con carácter prioritario, a las Comunidades Nativas y 

Campesinas para el fin antes señalado (PERU, Ley nº 27.308, 2000: artículo 12). 

Toda a problemática e o retrocesso para as comunidades nativas dessa regulamentação foi já 

apontada. Os indígenas são alguns dos atores que mais são atingidos por esta frente sendo 

submetidos a variadas formas de violências efetivas e simbólicas incitadas. Há forte pressão aos 

indígenas para que façam o pedido ao INRENA para terem nas porções de seus territórios que 

correspondem às terras com “aptidão florestal” a concessão para o aproveitamento florestal. Muitos 

grupos indígenas sofrem pela pressão a que estão envolvidos. Outros simplesmente veem esta como 

alternativa rentável. O que nos interessa nesse momento é mostrar que a inalienabilidade territorial 

das terras indígenas brasileiras quanto ao uso dos recursos florestais nesses espaços não ocorre no 

Peru, e que tal fato, influi diretamente no modo de vida desses indígenas. 

Sobre este aspecto, as matérias jornalísticas inseridas no quadro de notícias nos revelaram conflitos 

e tensões nas Comunidades Nativas Ashaninkas: Saweto do Alto Rio Tamaya, Sawawo do Hito 40 e 

Shahuaya. As notícias envolvendo a primeira, a CN Saweto, eram relacionadas a luta por sua 

titulação para terem respaldo legal para promover a proteção de seu território contra as invasões 

ilegais de madeireiros, outro tema, que acompanhou todas as notícias sobre esta comunidade (como 

nas matérias de JAVIER, mar. 2013; COELHO, 07 set. 2011 e WALLACE, 15 set. 2011).  

A respeito da CN Saweto foi descrito por Javier (mar. 2013) que existiam duas concessões florestais 

outorgadas sobre o território da CN e que o espaço comunal havia sido incluído na categoria de 

BPP, pois a comunidade é inscrita há mais de 10 anos e não é titulada. A luta desses indígenas os 

leva a fazer denúncias às autoridades de Pucallpa contra os madeireiros que estão atuando 

ilegalmente na região e usurpando os recursos naturais da comunidade. 

Por vezes, estes se associam aos Ashanikas da Kampa do Rio Amônea para realizarem denúncias de 

invasões. Em uma das expedições conjuntas pelos indígenas da TI Kampa do Rio Amônea e da CN 

Saweto identificaram inúmeros vestígios da atividade madeira e grande densidade de mogno e 

cedro, já cortado e sendo transformado em pranchas (COELHO, 07 set. 2011). Isto só corrobora 

com a tese de que as invasões se mantem nos territórios indígenas de ambos os lados da fronteira.  

Na matéria de Maria Emília Coelho (07 set. 2011) as falas de Isaac Piyãko, liderança Ashaninka 

brasileiro e de uma das lideranças da CN Saweto ilustram bem a situação de tensão e enfrentamento 

a que estão submetidos. Abaixo trechos destas são transcritos:  

[...] Os nossos parentes são ameaçados constantemente, e alguns já foram assassinados. Eles ficam na mira dos 

invasores e por isso vem pedir ajuda para a gente [...]. 

O que mais preocupa a gente é que as autoridades até agora não assumiram as suas responsabilidades. Se não 

solucionarem o problema nosso território continuará sendo invadido, e nós continuaremos sofrendo ameaças de 

morte (COELHO, 07 set. 2011). 



Já em relação as comunidades Sawawo do Hito 40 e Shahuaya as informações mais recentes dão 

conta de encontros e discussões em busca de alternativas de desenvolvimento não madeireiro para a 

região. Nem sempre foi assim. As primeiras notícias sobre a CN Sawawo do Hito 40 explicitavam a 

aproximação com a empresa madeireira Forestal Venao S.A. e a atuação da mesma em seu território 

que não resultou em ganhos econômicos para os índios e acarretou na degradação e esgotamento 

dos espécimes nobres da floresta.  

Considerações finais 
Por ser uma parte de uma pesquisa ainda em andamento, os dados aqui analisados não esgotaram 

todas as ocorrências de conflitos socioambientais relacionados à atividade madeireira na região de 

estudo. Ao contrário, temos a total consciência de que eles são parciais, mas indicam características 

e tendências das tensões, ameaças e violências que sofrem as populações indígenas na área limítrofe 

dos países. Os conflitos “latentes”, “manifestos” ou “efetivos” aqui apresentados tem a intenção de 

mostrar como a dinâmica na fronteira se manifesta e quais ações deveriam ser tomadas para evitar 

tão graves problemas. 

Através da análise dos mapas, das normas legais e das notícias selecionadas especialmente para a 

Amazônia Peruana podemos identificar principalmente que a criação dos bosques de producción 

permanente foi uma opção pela manutenção de um modelo de desenvolvimento extrativista 

predatório. A decorrência dessa escolha para os povos indígenas dos dois lados da fronteira foi 

nefasta. Isto porque particularmente para as comunidades nativas que tiveram concessões aprovadas 

em seu território as tensões e conflitos tornavam-se mais acirrados e havia por consequência a 

mudança drástica em seu modo de vida. 

Dentre as grandes pretensões futuras com a finalização deste trabalho é que possamos contribuir 

para superar visões fragmentadas e fomentar iniciativas e processos integrados, nacionais e 

internacionais, que contribuam para a consolidação de áreas protegidas e territórios indígenas como 

parte expressiva da solução para a conservação e uso sustentável do ecossistema amazônico e para 

fortalecer as possibilidades de autonomia étnica desses povos. 
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