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Resum 

La regió fronterera amazònica d’Equador i Perú gaudeix de gran abundància de recursos 

naturals, els quals han estat explotats des de fa molts anys, però és a partir de la dècada dels 

70 quan hi hagué un auge en l’explotació de petroli. En aquest article s’estudia la interrelació 

entre l’extracció petrolera i els afectes sobre el medi ambient i els habitants d’aquest territori. 

1. Introducció 

El consum de petroli ha anat en augment 

durant les últimes dècades, paral·lelament 

al preu d’aquest. Molts dels Estats 

consumidors de petroli s’han vist immersos 

en una crisi econòmica global, però 

l’aparició de nous consumidors emergents 

ha fet seguir augmentant el nivell de 

consum i el preu (Oil Market Report, 2011). 

La major part de la producció té lloc dins 

els països de la OPEP (Organització de 

Països Exportadors de Petroli), assolint 

determinades quotes de producció per 

tenir incidència en l’establiment dels preus.  

No obstant, el seu consum té lloc en 

indrets allunyats dels centres de producció 

provocant impactes ambientals i socials a 

les zones d’extracció, que alhora no es 

veuen compensades per l’activitat. 

Les afectacions són altament importants 

quan es fa l’anàlisi local dels impactes, 

sobretot en zones amb gran biodiversitat i 

presència d’una diversitat cultural molt 

rica.  

En aquest article s’analitzaran els impactes 

socials i ambientals derivats de l’extracció 

petrolera a la regió de l’Amazònia 

occidental, concretament, a la part 

fronterera entre Equador i Perú. 

L’extracció petrolera a l’Amazònia 

Occidental començà a Perú el 1863, però 

és durant la dècada de 1970 quan 

experimentà un gran auge. 

2. Metodologia 

Per a l’elaboració de l’article s’han 

consultat diferents fonts científiques: 

ecological economics, IOP science, Sience 

Direct i PLOS one.  

La informació d’aquests articles prové 

principalment de fonts d’organismes 

públics governamentals (diferents 

ministeris o agències públiques per a 

l’explotació d’hidrocarburs).  
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En referència a la biodiversitat i diversitat 

ètnica del Parc Nacional del Yassuní, la 

informació ha estat recopilada, tractada i 

sintetitzada, a partir de publicacions 

anteriors (llibres i articles). 

Les àrees protegides s’han extret de World 

Database of Protected Areas. 

També s’han consultat diferents treballs de 

camp consistents en anàlisis de sols, 

anàlisis de sang, enquestes a la població i 

cens de denúncies. 

3. Resultats 

3.1. Contextualització 

La regió d’estudi és una de les zones amb  

més biodiversitat del món i diversitat 

ètnica, però, alhora, també té una alta 

densitat de blocs petroliers.  

 

 

El 2009 les concessions de l’Amazònia 

peruana arribaven al 41,2%, que 

representen el 55,2% de les terres de 

titularitat indígena, discorrent per terrenys 

reservats a comunitats en aïllament 

voluntari (17,1%), propostes de reserves 

naturals (60,9%) i àrees naturals i 

protegides (17,1%). 

Equador tenia concessions pel 65% dels 

terrenys de l’Amazònia. Una quarta part 

del petroli equatorià es troba sota el sòl del 

Parc Nacional del Yassuní, creat el 1979 i 

de 9820 km2, el qual encara no ha estat 

explotat.  

Aquest parc posseeix una alta densitat de 

biodiversitat, amb el major nombre 

d’espècies trobades en petites àrees 

delimitades, la qual es considera causa 

directa de la situació geogràfica (proximitat 

a la serralada Andina i sobre la latitud de 

l’Equador terrestre). Hi ha documentades: 

150 espècies amfibis, 121 rèptils, 600 aus i 

més de 4000 

espècies 

vegetals. 

Alhora, el 

parc es troba 

en una regió 

amb gran 

diversitat 

ètnica on a l’interior d’aquest viuen 2 

comunitats en aïllament voluntari (Tagaeri i 

Taromenani) i amb frontera amb una 

reserva indígena de la comunitat Waorani. 

3.2. Impactes ambientals 

Els impactes ambientals derivats de les 

indústries petroleres es poden classificar 

en directes i indirectes, segons la tipologia. 

Els primers són aquells que fan referència 

al cru: vessaments durant l’extracció, el 

transport o de les piscines de formació; 

amb afectació directe sobre la biodiversitat 
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i provocant la mort de nombroses espècies. 

Els segons, en canvi, serien canvis derivats 

de l’explotació petrolera com són la 

construcció de carreteres i la tala d’arbres, 

que poden ser afectacions sobre les xarxes 

tròfiques, fragmentació d’hàbitats o 

migracions de la fauna. 

En el cas dels vessaments, l’afectació 

diferirà segons l’indret on es produeixi: 1) 

Llit del riu: possibilitat de presència 

vessament alta degut als afluents, però 

poca durabilitat degut al corrent, 2) 

Llacuna: possibilitat de presència de 

vessament baixa, però alta durabilitat a 

l’estancament de les aigües; I segons 

l’època de l’any: 1) Època plujosa: 

possibilitat d’expansió del cru alta per 

desbordament, però més diluït, 2) Època 

seca: possibilitat d’expansió del cru baixa, 

però més concentrat. 

Aquests impactes han tingut una afectació 

directa sobre el medi ambient i la 

biodiversitat, provocant la desaparició o 

posta en perill de la vida de nombroses 

espècies. El nombre d’espècies en general 

ha decaigut a tota la regió indígena, 

suposant una pèrdua considerable en la 

subsistència d’aquests en la caça i la pesca. 

L’expansió dels blocs petrolers al voltant 

del Parc Nacional del Yassuní ha provocat 

la migració de moltes espècies animals cap 

al seu interior, provocant desequilibris en 

els ecosistemes d’origen. Actualment, això 

fa que el Parc albergui 28 espècies de 

vertebrats i 95 espècies vegetals 

considerades com a amenaçades. A més es 

té constància almenys de 43 espècies, 

entre amfibis, aus i mamífers, considerades 

endèmiques del Parc. 

3.3. Impactes socials 

L’extracció de cru també té conseqüències 

culturals, econòmiques i sobre la salut de 

les comunitats que viuen a l’Amazònia. 

En primer lloc, els vessaments de cru tenen 

conseqüències sobre la salut de les 

comunitats, ja que la seva font 

d’alimentació està directament (aigua, 

peix, rèptils i amfibis) o indirectament 

(aigua per l’agricultura i el bestiar) 

relacionada amb l’aigua dels rius, llacs, 

llacunes i aqüífers.   

A més, els vessaments de cru augmenten la 

presència de metalls pesants a la sang per 

sobre els límits biològicament tolerables. 

Un dels exemples més greus, són el Cadmi 

o el Plom, els quals estan relacionats amb 

insuficiència renal i alguns tipus de 

càncer,respectivament. A la següent taula 

es pot observar com hi ha un alt 

percentatge d’infants i adults, 59’46% i 

68’00% respectivament, amb 

concentracions de cadmi superiors al límit 

de tolerància biològica 0’5 µg/dl. 

 Estudi a la regió fronterera peruana en comunitats Achuar. 
Font: DIGESA 
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En segon lloc, la contaminació de l’aigua i 
de la terra, porta a les comunitats 
indígenes a abandonar els conreus i el 
bestiar, i haver d’adquirir els aliments al 
mercat. Això provoca la inserció d’aquestes 
comunitats al mercat, des d’una posició 
desavantatjosa, i en un sistema individual 
contraposat al seu sistema comunitari. 

En tercer lloc, la instal·lació de companyies 

extractives crea una dependència de la 

població indígena cap aquestes, ja que es 

converteixen amb l’única font de treball i 

d’ingressos per la comunitat.  

En quart lloc, la instal·lació de la indústria 

extractiva augmenta les desigualtats socials 

entre comunitats, i a l’interior d’aquestes, 

donat que només tenen accés al mercadeig 

de terrenys les persones amb titularitat 

sobre les seves terres i petroli en el subsòl 

d’aquestes. 

 

4. Discussió 

Amb l’aprofundiment dels articles i recerca 

de fonts, s’han constatat els greus 

impactes que l’extracció petrolera té sobre 

el medi ambient i les comunitats indígenes. 

Per una banda, l’extracció de petroli i les 

activitats que se’n deriven tenen un efecte 

directe sobre la pèrdua de biodiversitat i la 

contaminació dels l’ecosistemes. Per altra 

banda, les comunitats indígenes veuen 

contaminada les seves fonts d’alimentació, 

i els seus recursos, amb conseqüències 

sobre la seva salut i la seva cultura, havent 

d’entrar al sistema econòmic de mercat de 

manera individualitzada i comprant 

productes alimentaris. 

Davant la degradació del medi ambient i de 

la qualitat de vida de les comunitats 

indígenes, així com la violació del dret a 

l’aïllament voluntari de les comunitats 

Tagaeri i Taromenani, hi ha hagut diferents 

iniciatives per pal·liar la situació.  

Existeixen casos de denúncia de les 

activitats nocives de les indústries 

extractives, i s’han dut a terme judicis 

contra les companyies, amb algunes 

sentències que obliguen a compensar a les 

comunitats afectades. No obstant, en 

nombrosos casos la compensació 

econòmica no s’ha acabat duent a terme.  

El 2007 es va aprovar la  Declaració de les 

Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles 

Indígenes, que consta de 46 articles que 

preserven els drets dels indígenes a 

mantenir la seva cultura i el seu territori. 

Cal esmentar, però, que aquesta declaració 

no és legislativament vinculant.   

A més, el 2007 el govern Equatorià va 

presentar la iniciativa ITT, que proposa 

preservar el bloc petroler ITT (Ishpingo-

Tambococha-Tiputini) en el Parc Nacional 

del Yasuní, on hi ha un 20% de les reserves 

actuals d’Equador. A canvi han de rebre 

d’institucions internacionals un 50% dels 

ingressos que produiria explotar les 

reserves de petroli.  

5. Conclusions 

Actualment, la principal font d’energia del 

model energètic vigent és el petroli i, a 

mesura que les reserves d’aquest 
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combustible es van esgotant, la pressió per 

extreure petroli de l’Amazònia augmenta. 

Per tant, es creu necessari un canvi de 

model energètic, potenciant les fonts 

d’energia renovables i sostenibles, i 

disminuint el consum d’energia.  

Pel que fa als danys ja causats per 

l’extracció del petroli i les activitats 

relacionades, es defensa una compensació 

immediata, d’acord amb les decisions i la 

forma com les comunitats indígenes i els 

habitants de l’Amazònia decideixin. Amb 

això es vol senyalar que les compensacions 

econòmiques no sempre són les més ben 

valorades.  

I per últim, cal una aposta per l’aplicació 

rigorosa de la legislació vigent de protecció 

del medi ambient i els drets dels pobles 

indígenes, així com treballar per la difusió 

d’iniciatives de protecció dels ecosistemes, 

com la ITT. 
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