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Na Amazônia, a complexidade dos ecossistemas, a diversidade cultural 

e a existência de interesses difusos, são aspectos a ser considerados na 

conservação das florestas, que exigem o enfrentamento de questões sócio-

econômicas e ambientais, capazes de atender satisfatoriamente os negócios 

diretos e indiretos de sua cadeia produtiva, e possibilitar a prosperidade tão 

almejada pela sociedade regional.  

Tal estratégia surge em oposição ao modelo equivocado de 

desenvolvimento, que ao longo dos tempos, embora tenha proporcionado 

ganhos econômicos, produziu também passivos ambientais e cenários de 

precariedade social, incompatíveis com as grandes riquezas potenciais e reais 

da Amazônia. 

Nesse propósito, o entendimento sobre a intervenção comercial nas 

florestas nativas, vem se aprimorando ao longo do tempo, e sua concepção 

inicial, focada principalmente no simples aproveitamento da madeira e de um 

pequeno grupo de produtos tradicionalmente conhecidos pelo mercado 

extrativista, evoluiu para uma nova tendência, onde toda a biodiversidade 

florestal é valorizada, na perspectiva de uma modelagem sustentável, que 

atraia a atenção dos grandes mercados consumidores. 

           Como exemplo dessa nova proposta, destacamos a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável de Mamiraua, localizada no Estado do 

Amazonas, experiência inovadora, onde e desenvolvido um modelo de 

conservação, que inclui o uso sustentado dos vários recursos naturais 

existentes naquele espaço, por populações humanas endógenas e de áreas 

adjacentes, com o apoio da pesquisa, e projetos de preservação da natureza 
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aliados ao ecoturismo, que com certeza, dará ao empreendimento a visibilidade 

necessária a sua consagração.( Bibliografia: Manejo Florestal nas Várzeas “ 

Oportunidades e Desafios “ – Museu Paraense Emilio Goeldy, coleção Adolpho 

ducke)  

Sob o ponto de vista da sustentabilidade ambiental, essa proposta 

mostra-se como uma solução muito interessante. Entretanto, deve-se tomar por 

base, o diálogo com lideranças das sociedades da região, investimento em 

pesquisas, aprimoramento normativo, criação de infra-estrutura adequada e 

logística de qualidade, na perspectiva de viabilizar resultados econômicos 

satisfatórios e ampliar as garantias de sua aplicação. 

Nessa perspectiva, a finalidade de reorientar o modelo de apropriação 

da matéria prima florestal, para o abastecimento do mercado, com produtos de 

origem legal e sustentável, o Poder Público criou o Serviço Florestal 

Brasileiro, assim como, instituições assemelhadas, nas Unidades Federativas, 

com a responsabilidade de conduzir os processos relativos à exploração 

sustentável das florestas públicas. 

Materializou, também, propostas de ordenamento territorial, respaldadas 

em Zoneamento Econômico – Ecológico (ZEE) em execução, ou já 

executados, que possibilitarão decisões mais seguras, quanto aos 

investimentos públicos e privados necessários para alavancar o processo de 

desenvolvimento sustentável que se pretende. Tal instrumento de gestão tem a 

intenção também, de proporcionar mais segurança, na eleição de áreas a 

serem protegidas na forma de Unidades de Conservação da Natureza de Uso 

Sustentável (Como as Florestas Nacionais ou Estaduais, Reservas Extrativistas 

e Áreas de Proteção Ambiental), ou de Uso Restrito (a exemplo os Parques 

Nacionais ou Estaduais e as Reservas Biológicas).  

Essas providências, sem dúvida, são muito importantes na redução da 

pressão irracional sobre as florestas nativas, ainda hoje reféns de processos 

exploratórios, incapazes de promover sua economia satisfatória, e o bem-estar 

social esperado.  

Outra medida, por mais paradoxal que seja diante das cautelas 

existentes, pode ser o estímulo a formação de Florestas Energéticas com 



espécies exóticas, prática que já vem acontecendo em algumas regiões do 

Pará, principalmente, na área de influência do pólo siderúrgico, que abrange as 

regiões nordeste e sudeste do estado, onde o eucalipto, por ser uma espécie 

que se caracteriza pela precocidade e outras virtudes importantes para a 

produção de carvão vegetal, vem sendo utilizada nesse propósito. Essa 

alternativa poderá reduzir sobremaneira, a grande pressão, incidente sobre os 

maciços florestais nativos e seus remanescentes, decorrente do 

carvoejamento, voltado prioritariamente ao abastecimento das usinas de ferro 

gusa, e outros processos ligados a verticalização mineral.  

Desse modo, é necessário avaliarmos responsavelmente, os custos e os 

benefícios das espécies exógenas já disponíveis para essa finalidade, com o 

sentimento que elas poderão compensar significativamente tais pressões, por 

meio dos serviços ambientais que essas florestas poderão gerar, a partir, do 

seu rápido desenvolvimento e maturação decorrentes do seu aprimoramento 

genético. 

No processo de construção da sustentabilidade das florestas, é possível 

arriscar que, o seqüestro de carbono exercido pelas florestas plantadas ao 

longo do seu incremento; a proteção ao solo e seu melhoramento físico, 

proporcionado pelo ciclo de folhas e galhos; a geração de empregos formais, 

que poderão ser ocupados em grande parte por pessoas que normalmente 

sobrevivem da agressão à natureza, sejam variáveis importantes em seu favor, 

enquanto a pesquisa desenvolve estudos e melhoramentos, em espécies 

regionais com o mesmo, ou maior, grau de competitividade do que possuem as 

espécies exóticas. 

Da mesma maneira, devem ser consideradas iniciativas positivas do 

setor empresarial madeireiro, especialmente na indústria do compensado e 

seus derivados, que vêm encontrando nas florestas plantadas com espécies 

amazônicas, soluções econômicas importantes, em função da redução dos 

custos na obtenção, extração e transporte da matéria prima, oriunda de 

florestas cultivadas, as proximidades dos parques industriais. Assim como, na 

maximização do aproveitamento das espécies nativas manejadas, em produtos 

com alto índice de valor agregado. 



Finalmente, é importante avaliar os avanços que poderão acontecer com 

o desenvolvimento das cadeias produtivas ligadas às grandes vocações 

econômicas do Estado do Pará, representadas pelas atividades: Florestal; 

Mineral, Agropecuária, dentre outras, que se conduzidas com responsabilidade 

social e ambiental, terão significado decisivo, na construção de uma economia 

forte, rica, e bem polarizada, capaz de estimular e atrair investimentos, que 

aliados a um programa consistente de educação, poderão em muito colaborar 

na erradicação da ocupação desordenada e predatória de novas fronteiras. 


