
O surgimento da China como novo parceiro 
econômico dos países da bacia amazônica 
trouxe benefícios tanto para a América do Sul 
como para a China. Em menos de duas décadas, 
a China tornou-se um importante mercado para 
os produtos da região e uma fonte essencial de 
financiamentos e investimentos. O crescente 
relacionamento permitiu que a China tivesse 
acesso a novos produtos das Américas e 
forneceu um novo mercado para as exportações, 
financiamentos, e investimentos chineses no 
exterior. Nesse período, a China tornou-se o 
principal parceiro comercial da América do Sul 
e os bancos de fomento e desenvolvimento 
chineses—o Banco de Desenvolvimento da China 
(CDB) e o Banco de Exportação e Importação 
da China (CHEXIM)—juntos constituem a maior 
fonte de financiamento para o desenvolvimento 
da América Latina.

Esse novo cenário apresenta compensações 
na forma de impactos na diversidade biológica 
e cultural únicas da bacia amazônica, na 
estabilidade climática global, e no bem-estar 
das populações locais (ver Nobre 2014). Sem 
cuidados especiais para evitar e minimizar os 
impactos sociais e ecológicos, os custos do 
desenvolvimento correm o risco de superar seus 
ganhos. A bacia amazônica—a maior extensão 
de florestas da Terra—é particularmente sensível 
ao crescimento da infraestrutura que leva 
ao desmatamento e à degradação florestal. 
Envolta em densas florestas tropicais e zonas 
úmidas além das encostas íngremes dos 
Andes, a região amazônica possui um mosaico 
complexo de habitats que nutrem uma rica e 
evolutiva biblioteca de diversidade, juntamente 
com informações sobre novos produtos e 
medicamentos. Como um dos maiores depósitos 
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de carbono do mundo, a Amazônia possui papel 
fundamental na regulação e estabilização do 
clima global e na produção de chuvas, crucial 
para a agricultura e criação de gado nacional 
e internacionalmente (Nobre 2014). A região 
abriga diversos povos, incluindo comunidades 
indígenas com patrimônio cultural que segundo 
as Nações Unidas e outras autoridades merecem 
cuidados e atenção especiais.

 Este relatório avalia o potencial do 
desenvolvimento de infraestrutura na 
Amazônia, apoiado pela China, para minimizar 
as consequências negativas para os povos e 
ecossistemas da região. Os governos dos países 
anfitriões são players essenciais na melhoria do 
desenvolvimento da infraestrutura e têm sido o 
foco de estudos e recomendações detalhadas 
em outros lugares (ver, por exemplo, Monzoni et 
al. 2018). Nosso foco específico neste estudo é 
sobre as interações com os players chineses. 

Realizamos uma incursão investigativa em 
quatro estudos de caso do envolvimento 
chinês na infraestrutura da região para obter 
esclarecimentos e responder à seguinte 
pergunta: quais são as melhores estratégias 
para os players chineses e para os países da 
bacia amazônica maximizarem os benefícios da 
infraestrutura desenvolvida juntos, minimizando 
ou eliminando riscos sociais e ambientais?

Os quatro grandes projetos de infraestrutura 
examinados incluem três barragens hidrelétricas 
e uma via fluvial navegável na Bolívia, Brasil, 
Equador, e Peru. Também examinamos projetos 
similares em Gana, Argentina, e Myanmar para 
efeitos de comparação entre as regiões. Nossas 
descobertas gerais mostram que o investimento 
chinês está

1. Tornando-se uma força central. Os bancos 
de fomento e desenvolvimento chineses 
estão prestes a se tornar atores importantes 
no financiamento da infraestrutura e no 
desenvolvimento da bacia amazônica.

2. Fluindo em direção a projetos arriscados. 
Os financiamentos chineses na Amazônia 
tendem a fluir em direção a projetos de 
infraestrutura com maiores riscos sociais 
e ambientais na Amazônia, incluindo vários 
projetos que foram pré-classificados como 
muito arriscados por outras instituições 
financeiras internacionais.

3. Pecando pela falta de uma forte due 
diligence. Embora alguns bancos de 
fomento e desenvolvimento chineses 
e empresas comerciais tenham suas 
próprias diretrizes sociais e ambientais 
voluntárias, elas raramente são aplicadas ou 
implementadas, e a política geral declarada 
para o investimento chinês no exterior é de 
deferencia às regulamentações e avaliação 
de risco do país anfitrião em tais assuntos.   

Nossas análises de estudos de caso revelam 
que os benefícios do desenvolvimento de 
infraestrutura são maximizados e os riscos são 
minimizados quando os seguintes itens estão 
em vigor:

1. Os riscos são incorporados holisticamente. 
Todos os aspectos do processo de 
desenvolvimento da infraestrutura 
minimizam os riscos, incluindo na fase 
de projeto, localização, implementação, e 
monitoramento.

2. O planejamento é inclusivo. Os processos 
e regulamentações de planejamento do 
país anfitrião, que incorporam várias partes 
interessadas e valores, estão em vigor.

3. A avaliação de risco é internalizada 
e compartilhada. Os bancos de 
desenvolvimento e empresas comerciais têm 
ferramentas de due diligence integradas, que 
avaliam e monitoram as implicações sociais 
e ambientais de um projeto, aperfeiçoadas 
em colaboração com os governos anfitriões, 
principais partes interessadas, e órgãos de 
planejamento regional.

4. O desempenho é monitorado 
independentemente. Organizações 
da sociedade civil e pesquisadores 
independentes monitoram o progresso 
em relação a essas metas mais amplas e 
são capazes de garantir que os projetos 
continuem a ser calibrados em busca de 
um desenvolvimento sustentável e de baixo 
impacto.



Fazemos recomendações específicas no 
relatório às instituições e comunidades do país 
anfitrião, bem como aos bancos de fomento 
e desenvolvimento chineses, empresas 
comerciais e embaixadas, para que os mesmos 
possam incorporar essas lições à elaboração 
de políticas futuras. Os países e comunidades 
da bacia amazônica precisarão convocar e 
equilibrar os critérios sociais e ambientais 
apropriados para um processo de planejamento 
de infraestrutura sustentável e eficaz. Os 
bancos de fomento e desenvolvimento chineses 
precisarão fortalecer e reforçar suas próprias 
políticas e diretrizes. E outras entidades, da 
sociedade civil ao meio acadêmico, terão que 
desenvolver uma visão compartilhada para o 
progresso e criar ferramentas que permitam às 
partes interessadas maximizar os benefícios e 
minimizar os riscos de grandes investimentos 
em infraestrutura na Amazônia. Subjacente a 
cada recomendação está a necessidade de 
construir relações fortes e uma compreensão 
cultural entre as partes interessadas e os 
parceiros chineses. Sem relações substantivas e 
de confiança, o desenvolvimento provavelmente 
se transformará em conflitos antagônicos e 
únicos, em vez de construir um futuro mais 
forte com uma estrutura compartilhada para um 
desenvolvimento benéfico para ambas as partes.


