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Introdução
O modelo de desenvolvimento de base capitalista está fundamentado na idéia da
obtenção do máximo de lucro através da mais-valia mundial, a qual tem sido buscada
por meio do crescimento industrial, da globalização e a conseqüente modernização de
diversos espaços geográficos. Essa fundamentação estimulou a intensificação da
pressão de atores hegemônicos na exploração dos recursos naturais para a
reprodução e ampliação do capital.
Depois de um longo período seguindo a lógica de exploração intensiva dos
recursos naturais de forma “irracional”, sem o mínimo de preocupação com a
conservação desses recursos, atualmente, podemos perceber o surgimento de
preocupações globais com a questão da escassez dos mesmos. Em virtude disso,
foram desenvolvidos diversos debates sobre a questão da necessidade de adotar um
novo modelo de desenvolvimento, que esteja fundamentado na sustentabilidade
ambiental, isto é, que a exploração dos recursos naturais possa ser realizada de
maneira mais “racional”, conservando-os para uma exploração futura.
Este artigo é caracterizado como uma reflexão em torno da proposta do
desenvolvimento sustentável, em que se tem a preocupação de entender a relação
dessa proposta com a atividade de carvoejamento realizada no Município de Rondon
do Pará, localizado na Amazônia Oriental, mais precisamente no Sudeste Paraense.
Através dessa reflexão busca-se confirmar a hipótese de que por mais que tenha
havido um avanço nas políticas voltadas para a sustentabilidade, envolvendo agentes
locais, regionais, nacionais e internacionais, esse modelo de desenvolvimento, que se
encontra em via de implementação, possui significativas contradições, das quais este
trabalho elucidará apenas uma, a que se relaciona com a atividade de carvoejamento.

Este artigo está sistematizado em quatro secções. A primeira secção é
caracterizada por uma abordagem referente às transformações mais globais,
realizadas a partir das revoluções técnico-científicas e informacionais que tem
resultado na complexificação da relação sociedade-natureza. A segunda secção é
pautada na descrição de alguns debates nacionais e internacionais sobre a questão da
necessidade da implementação de um novo modelo de desenvolvimento, o
desenvolvimento sustentável. Na terceira secção busca-se verificar os reflexos dos
debates sobre o desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. E, na última
secção, tem-se a caracterização da atividade de carvoejamento no Município de
Rondon do Pará e a sua relação com a proposta do desenvolvimento sustentável.

1. O Avanço Tecnológico e a Complexificação da Relação Sociedade-Natureza
Vivemos um período em que a técnica e a ciência apresentam uma íntima relação,
elas coadunam-se para servir ao capital, período denominado por Santos (2004, 238),
como “técnico científico e informacional”. Em que as interações sociedade-natureza se
tornam mais complexas, pois, cada vez mais, tem-se a busca de condições em que o
capital possa se reproduzir com mais vantagens e menos custos, isto é, onde ele possa
acessar recursos técnicos, humanos e naturais de maneira facilitada e com o mínimo
de obstáculos. O espaço, nesse contexto, passa a ser extremamente especializado
tecnologicamente, a ponto de romper com o antigo equilíbrio social e natural da
sociedade local, em virtude dos interesses externos, dos interesses de sujeitos dotados
de poder econômico. O que tem provocando intensas transformações sócio-espaciais,
fundadas na necessidade de, cada vez mais, ampliar a área de dominação e atuação
do capital, através da rede de produção, circulação, distribuição e consumo do mesmo.
Os espaços são atingidos e mobilizados num movimento de integração à lógica
capitalista, mas, essa integração não ocorre de maneira igualitária, ao contrário, os
espaços são integrados de modo seletivo, são selecionados e integrados a partir das
especializações e dos recursos que apresentam. Aqueles que são destituídos de
especializações acabam sendo marginalizados e integrados de maneira precária, como
“resíduo” (Martins 1997, 186) nessa dinâmica capitalista. Essa integração precária
ocorre com os espaços onde o grande capital ainda não se materializou

completamente, onde o processo de produção ainda é realizado por meio de
instrumentos técnicos tradicionais, instrumentos destituídos de novas tecnologias. Pois,
apesar dos avanços na criação de instrumentos de trabalhos mais modernos, mais
volumosos e mais fixos, a sua distribuição não ocorre de forma igual para os diversos
espaços, fato que contribui para as diferenciações espaciais (Santos 2002). Os
espaços destituídos dos novos instrumentos de trabalhos acabam por alocar as
atividades mais degradante, humana e ambientalmente. Atividades em que os sujeitos
envolvidos na produção não possuem direitos trabalhistas, apenas em alguns casos;
são trabalhos eles são colocados em situação de risco; com condições extremamente
precárias (sobre) vivência; além de ser atividades que agridem intensamente o
ambiente, como é o caso da atividade de carvoejamento.
Essa integração desigual ocorre por meio do desenvolvimento das grandes
inovações técnico-científicas, que são manifestadas através de um processo de
“unicidade técnica” (Santos 1997, 54), caracterizada pelos conjuntos técnicos de
diferentes lugares, que estabelecem uma relação de “íntima” entre si. A partir dessa
unicidade pode-se perceber a instauração, portanto, do processo de “modernização
capitalista” (Corrêa 1997), a qual tem causado dois fenômenos, o de integração e o de
interações espaciais em curta e longa distância, envolvendo cada vez mais uma rede
de mercadorias, de pessoas, de capital e de informação. Esses dois fenômenos são
realizados a partir de uma rede densamente interligada, capaz de promover,
conseqüentemente, a reestruturação do espaço geográfico de modo a incluí-lo na
lógica econômica global do capitalismo.
Desta feita, para compreender a rede estabelecida por essas interações
espaciais, é preciso considerar algumas das modificações sócio-espaciais exigidas
para o estabelecimento da mesma. Quais sejam: a especialização regional de
atividades, novas formas e localizações da indústria e da extração mineral; novas
modalidades de produção da energia; importância dada ao processo de circulação no
processo produtivo; as grandes migrações; a terciariação e a urbanização
extremamente hierárquica. (Santos 1997).
Essas transformações ditadas pela necessidade de integrar os diversos espaços
geográficos, para facilitar a reprodução e o desenvolvimento capitalista, têm causado

grandes impactos sociais e ambientais, no que diz respeito ao processo de
degradação. Tais impactos possuem uma dimensão global, que vem despertando a
sociedade planetária para a questão da necessidade de promover uma maior
fiscalização de suas ações sobre o meio ambiente de uma maneira geral.
Nesse sentido, muitas discussões têm sido travadas com o intuito de buscar um
novo modelo de desenvolvimento alternativo, que possa garantir a sustentabilidade
ecológica e econômica. Desta feita, na secção seguinte apresento a descrição de
alguns debates nacionais e internacionais sobre a questão da necessidade da
implementação de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, bem como os
tipos de políticas ambientais formuladas e implementadas no Brasil, desde de 1930 até
os dias atuais.

2- Perspectivas de um desenvolvimento sustentável
Muitos debates têm sido realizados para discutir a necessidade de estabelecer
um controle mais racional no processo de exploração dos recursos naturais, pois ao
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conseqüentemente, local, grandes impactos de degradação social e ambiental foram
provocados.
Nesse sentido, Eriksson (1997), chama a atenção, ressaltando que, no atual
contexto em que vivemos, a agricultura e a indústria não estão organizadas de maneira
sustentável. Para ele, a sociedade industrial de nossos dias, possui uma organização
que se difere muito dos preceitos de uma economia sustentáveis em termos
planetários. Dessa forma, considera indispensável a realização de uma reorganização
dos processos econômicos em geral, de modo a se tornarem mais sustentáveis.
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o

problema

da

sustentabilidade possui alto grau de complexidade, que ele não se restringe apenas a
um sujeito individual, mas, envolve a sociedade como um todo, uma vez que os
impactos promovidos tomaram uma dimensão que ultrapassa os limites fronteiriços dos
espaços locais e regionais, se tornando, portanto, globais.
Diante desse contexto, emerge a preocupação em conter esses impactos, ou seja,
estabelecer controles sobre os processos de exploração dos recursos naturais. Tal

preocupação tem sido manifestada através dos diversos encontros de discussões
acerca da política do desenvolvimento no final deste século. O Estudo do Clube de
Roma, realizado no ano de 1972, sob a coordenação de Dennis L. Meadows, discutiu
questões referentes aos riscos da degradação do meio ambiente. Nesse encontro foi
publicado o estudo “Limites do Crescimento”, contendo as principais teses delimitadas
na discussão travada, as quais foram: a) se as atuais tendências mundiais de
crescimento como industrialização, poluição, produção de alimentos e destruição dos
recursos naturais, continuarem imutáveis e intensivas, os limites do crescimento serão
alcançados rapidamente; b) existe a possibilidade de modificar estas tendências de
crescimento, formando uma estabilidade ecológica e econômica sem limites a priori; e
c) se a população se interessar em evitar os danos causados pela exploração irracional
dos recursos naturais, decidindo buscar a estabilidade ecológica e econômica, é
preciso agir de modo emergente, afim de que possa alcançar os bons resultados de
maneira mais imediata (Brüseke 2001). Para Meadows (1972 apud Brüseke 2001), isso
será alcançado a partir do congelamento do crescimento populacional global e do
capital industrial.
Outras discussões foram travadas desde o começo da década de 1970, sob a
coordenação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em que surgiu a
proposta do ecodesenvolvimento. O conceito de ecodesenvolvimento foi utilizado pela
primeira vez, pelo canadense Maurice Strong em 1973, o qual vislumbrava uma
alternativa para a política do desenvolvimento. Posteriormente, Ignacy Sanchs se
apropriou desse conceito formulando os seus princípios básicos e os principais
aspectos para alcançar um novo modelo de desenvolvimento considerado sustentável.
Para Sachs, segundo Brüseke (2001), os principais aspectos referentes ao novo
modelo de desenvolvimento referem-se a: satisfação das necessidades básicas; a
solidariedade com as gerações futuras; a participação com a população envolvida; a
preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; a elaboração de um
sistema social que garanta emprego, segurança social e respeito a outras culturas; e,
programas de educação. O que tem sido concretizado, de acordo com Godard (1997),
por meio de projetos, experimentais ou exemplares, apoiado nas iniciativas de grupos

de populações locais ou de organizações militares ou independentes, com apoio de
organizações internacionais ou de agências públicas.
Entretanto, essa proposta do ecodesenvolvimento encontrou diversos obstáculos
econômicos e políticos, pois para a sua aplicação plena, haveria a necessidade de um
novo modo de vida, pautados na harmonia dos direitos ao desenvolvimento de todos os
países e a preservação do meio ambiente e do planeta. Dessa maneira, tal proposta
não conseguiu se expandir, permanecendo as margens da política do desenvolvimento
(Godard 1997).
Em 1974, foi realizada uma reunião que envolvia a participação das
Conferências das Nações Unidas sobre Comércio-Desenvolvimento-UNCTAD e do
Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas-UNEP, de onde resultou a Declaração
de Cocoyok, publicada em 1975. Essa declaração apresenta algumas hipóteses
referentes a relação entre desenvolvimento e meio ambiente, em que se afirma que a
explosão populacional tem como uma das suas causas principais a falta de recursos de
qualquer tipo, que a pobreza é a grande geradora do desequilíbrio demográfico; a
destruição ambiental na África, Ásia e América Latina é também o resultado da pobreza
que leva a população carente à superutilização do solo e dos recursos vegetais; e, que
os países industrializados contribuem para os problemas do subdesenvolvimento por
causa do seu nível exagerado de consumo.

Essas hipóteses foram aprofundadas no

relatório final de um projeto da Fundação Dag-Hammarskjöld, realizado em 1975, com
a participação de diversos pesquisadores e políticos de vários países. Este relatório
aponta para problemática do abuso de poder e sua interligação com a degradação
ecológica. Ele divide com a Declaração de Cocoyk o otimismo que se baseia na
confiança de um desenvolvimento a partir da mobilização das próprias forças.
Além desse relatório foi elaborado o Relatório Brundtland, como resultado do
trabalho da Comissão Mundial (da ONU) sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
(UNCED). Esse relatório parte de uma visão complexa sobre as causas dos problemas
sócio-econômicos e ecológicos da sociedade global, apresentando uma lista de
medidas a serem tomadas no nível do Estado nacional, as quais sejam:
¾ limitação do movimento populacional;
¾ garantia da alimentação ao longo prazo;

¾ preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;
¾ diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que
admitem o uso de fontes energéticas renováveis;
¾ aumento da população industrial nos países não industrializados à base de
tecnologias ecologicamente adaptadas;
¾ controle da urbanização selvagem e integração entre campos e cidades
menores;
¾ as necessidades básicas devem ser satisfeitas.
Além dessas medidas apontadas como dever do Estado nacional, o relatório
define, também, metas a serem realizadas em nível internacional, afirmando que:
¾ as

organizações

do

desenvolvimento

devem

adotar

a
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do

desenvolvimento sustentável;
¾ a comunidade internacional deve proteger os ecossistemas supranacionais
com a Antártica, os oceanos e o espaço; as guerras devem ser banidas;
¾ a ONU deve implantar um programa de desenvolvimento sustentável
(BRÜSEKE, 2001).
Outro encontro de grande importância, que discutiu os principais problemas
globais resultantes do modelo de desenvolvimento sócio-econômico ainda vigente, foi
realizado em junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, sob coordenação da
Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), em que
obteve a participação de mais de 35 mil pessoas, entre elas 106 chefes de governos.
Esse encontro representou, por um lado, a socialização mais ampla dos problemas
sócio-econômicos e ambientais que afligem a sociedade planetária e, por outro, foi o
inicio de um esclarecimento mais compromissado sobre a necessidade de traçar um
novo modelo de desenvolvimento, pautado na cooperação das diversas instâncias e
sujeitos para a estabilidade sócio-ambiental almejada.
Partindo dos conhecimentos acerca dos debates que primaram pela discussão a
necessidade do estabelecimento de um modelo de desenvolvimento sustentável, se faz
mister verificar os seus reflexos na Amazônia brasileira.

3- A Proposta do Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Brasileira
O espaço amazônico sofreu intensas transformações a partir dos grandes
avanços técnico-científicos e informacionais, passando a apresentar uma nova
configuração sócio-espacial. Segundo Becker (1999), a Amazônia brasileira urbanizouse e industrializou-se, apresentando grandes índices de crescimento urbano; passou a
ocupar o segundo e o terceiro lugar no país, em relação à produção mineral, bens de
consumo e de capital; além do comportamento da sociedade civil, que passou a se
organizar como nunca tinha se observado antes. Porém, tanto para a autora
supracitada, como para Monteiro (2005), os resultados dessas transformações foram
limitados, uma vez que não conseguiu impulsionar na região, processos de
desenvolvimento de base local, endógenos, socialmente enraizados e, potanto,
sustentáveis.
Apesar dos avanços tecno-industriais na Amazônia, é preciso considerar que tais
avanços não atingiram a sua totalidade, quer dizer, os espaços amazônicos não foram
atingidos da mesma maneira e com a mesma intensidade, uma vez que, esses
espaços não apresentavam “capacidades” para alocar os novos objetos tecnológicos.
Mas, por outro lado, se faz mister ressaltar que eles não foram excluídos da nova
lógica que foi imposta à região, pelo contrário, eles foram inseridos, porém, de uma
forma extremamente precária. Alguns espaços da Amazônia brasileira participam da
lógica capitalista, desenvolvendo o papel de alocar as atividades mais degradantes
humana e ambientalmente, aquelas que necessita de vultosos recursos naturais a
baixo custo e grande quantidade de mão de obra desqualificada.
Mais recentemente, como resultado das preocupações planetárias com a
degradação do meio ambiente e com a possível escassez do mesmo para as próximas
gerações, vem sendo implementado na região amazônica, mesmo de forma ainda
pontual, um “vetor tecno-ecológico” (Becker 2004, 28), com o objetivo de promover a
valorização e a conservação dos recursos naturais, bem como a valorização da
participação da sociedade civil. Através disso, busca-se promover um desenvolvimento
de caráter mais endógeno e sustentável. Esse vetor provocou a criação de uma nova
malha na região, a “malha socioambiental”, que prioriza projetos de preservação e de
conservação, envolvendo a participação de atores como governos estrangeiros,

Igrejas, Banco Mundial e ONGs, juntamente, com a participação da comunidade local,
num processo de cooperação entre si.
O “vetor tecno-ecológico” denota que além do interesse de promover a
modernização industrial da Amazônia, tanto os atores hegemônicos como a própria
comunidade local, têm-se manifestado preocupados com o futuro dos recursos naturais
que a região ainda apresenta. Dessa maneira, muitos projetos têm sido implementados
visando uma exploração mais racional de tais recursos, como por exemplo, o Programa
Piloto para Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras (PP-G7), que constitui um
instrumento de regulação patente dos objetivos de preservação dos recursos genéticos
e contenção do desmatamento. Os projetos do PP-G7 são materializados como um
modelo endógeno, no sentido de favorecer a população local, com relação ao
aproveitamento dos recursos locais (Becker 2004).
Além do PP-G7, existem outros projetos que estão incorporados nesse novo
modelo de desenvolvimento, que vêem tentando implementar na região, como: o
Sistema SIPAM/SIVAM-Proteção e Vigilância da Amazônia, o qual consiste num
grande projeto de vigilância para o controle da Amazônia; o PROBEM- Programa
Brasileiro de Ecologia Molecular da Biodiversidade Amazônica, programa multiinstitucional brasileiro conjuntamente a redes de laboratórios nacionais e internacionais,
que buscam capacitar o país nas áreas de Biotecnologia e Química de Produtos
Naturais, no sentido de desenvolver produtos com alto valor agregado, contribuindo,
também, para o desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade; e, o
LBA- Large Scale Biosphere Atmosphere Ezperiment on the Amazon, que consiste na
realização de uma pesquisa de iniciativa internacional liderada pelo Brasil que busca
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climatológico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico na Amazônia, do impacto das
mudanças dos usos da terra e das interações entre a Amazônia e o sistema
biogeofísico global da terra (Becker 2004).
Esse “vetor tecno-ecológico” demonstra o avanço do processo de concretização
da proposta do desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. Porém esses
avanços são ainda limitados, uma vez que não atingem a totalidade da região, isto é,
se por um lado, tem-se o aumento de políticas, projetos e programas que visão a

sustentabilidade, por outro lado, os mesmos ainda encontram-se concentrados em
determinados pontos do espaço. Enquanto isso, muitos espaços estão completamente
alheios dessas políticas, programas e projetos sustentáveis, como é o caso do
Município de Rondon do Pará, localizado na Amazônia Oriental, mais precisamente no
Sudeste Paraense. Onde as práticas de atividades extremamente degradantes ainda
são muito atuantes, como a atividade de carvoejamento que vem exercendo forte
pressão sobre a biomassa vegetal deste Município (figura 01).

4- O Desenvolvimento Sustentável e a Atividade de Carvoejamento no Município
de Rondon do Pará
A atividade de carvoejamento foi implantada na região amazônica desde a década
de 80, quando se vislumbrava promover o desenvolvimento industrial e a conseqüente
“modernização capitalista” (Corrêa 1997), dessa região. Naquele momento, o governo
federal, defendia como sendo necessário para o desenvolvimento regional à
implantação de um parque industrial progressivamente diversificado e integrado no
Corredor da Estrada de Ferro Carajás, o qual seria concretizado através da
implantação de um pólo minero-metalúrgico (Monteiro 2003).
Desta feita, iniciou-se o processo de transferência de algumas indústrias
siderúrgicas, localizadas no Sudeste do país, para a Amazônia oriental brasileira, por
meio de incentivos fiscais do Fundo de Investimento do Nordeste-FINOR - e do Fundo
de Investimento da Amazônia - FINAN. Além das intenções do Governo Federal, havia
os interesses das siderúrgicas que produzem ferro-gusa, as quais visavam diminuir os
custos da sua produção, uma vez que a produção do ferro-gusa demanda grande
quantidade de carvão vegetal, para atuar como agente térmico fornecendo o calor
necessário ao processo; e como agente químico, retirando oxigênio dos óxidos de
ferro. Como essas indústrias estavam enfrentando o problema da escassez da
biomassa nativa, em Minas Gerais, que possibilitava o acesso a grande quantidade de
carvão vegetal a baixo custo; e a questão do reflorestamento, que tornava a produção
cada vez mais custosa, se deslocar para a Amazônia representava estrategicamente a
solução para os problemas dessas indústrias (Monteiro 1998).

Diante desse contexto, a Amazônia oriental brasileira tornou-se a oportunidade
das siderúrgicas expandirem sua produção sem gastos significativos. Com a sua
implantação na região, a demanda e a produção do carvão vegetal ampliaram-se
expressivamente, resultando na dinamização de alguns Municípios, no sentido de
produzirem esse insumo a baixo custo para as indústrias. Processo que provocou e
vêm provocando alterações, tanto ambientais como sociais, nos Municípios envolvidos
na dinâmica produtiva.
O Município de Rondon do Pará representa um dos quais foram mobilizados para
produção do carvão vegetal. Desde a década de 90, apresenta um papel significativo
quanto a produção de carvão vegetal, tendo a sua produção transportada para as
siderúrgicas COSIPAR, GUSA e SIMASA. Em 1990, a produção de carvão vegetal foi
derivada da carbonização de resíduos de madeira utilizados por serrarias, um volume
que atingiu 19.206,7 toneladas; e de lenhas, oriundas de atividades agropecuárias,
cerca de aproximadamente de 362,63 toneladas (Banco de Dados do Grupo de
Pesquisa “Mineração e Desenvolvimento Sustentável”). Porém, essa dinâmica não
possui a mesma configuração nos dias de hoje, se antes o carvão vegetal era
produzido, principalmente, a partir de resíduos de serrarias, atualmente, a produção
está pautada no intenso processo de pressão sobre a biomassa vegetal através do
desmatamento.
As carvoeiras localizadas no urbano foram deslocadas para o rural, isto é, elas
passaram a ser, implantadas, intencionalmente, próximas à mata primária e secundária
(figura 02), com o intuito de facilitar o processo produtivo, pois, dessa maneira, o
acesso a biomassa vegetal se tornaria mais barato. Desta feita, tal estratégia resultou
(e ainda vem resultando) na intensa remoção irracional da sua cobertura vegetal, pois
não apresenta nem tipo de controle sobre essa remoção, bem como não possui
nenhum tipo de projeto concreto de reflorestamento voltado para a conservação da
biomassa, ou seja, não há nenhum tipo de preocupação com os impactos que a
atividade de carvoejamento vem causando ao ambiente (figura 04).
Apesar de alguns autores (Alencar et alli, 2004; Vieira, 2004; Nepstad, 2000;
Barros, 1995 e Neto; 2001), afirmarem que o desmatamento realizado na Amazônia
brasileira é produto do processo de apropriação e integração dessa região por

diferentes agentes, que desenvolvem atividades como: a pecuária; a extração e o
beneficiamento de madeira; a agricultura voltada à produção de grãos; e a produção
camponesa, eles acabam negligenciando o papel do carvoejamento. O Município de
Rondon do Pará demonstra que, apesar de outras atividades como a extração
madeireira e a agropecuária, o carvoejamento apresenta-se como uma das atividades
que têm exercido forte pressão sobre tal cobertura vegetal (figura 03), sem possuir
projetos concretos de reflorestamento voltados para essa atividade.
A atividade de carvoejamento é realizada da seguinte maneira: a) remoção da
madeira e o seu transporte para a “boca” do forno; b) a carbonização da madeira; c) a
retirada da madeira já transformada em carvão vegetal; d) depois de frio, o enchimento
da “gaiola”, que é o caminhão transportador do produto; por fim, d) o transporte do
carvão vegetal às siderúrgicas, onde vai ser realizada a produção do ferro-gusa. Essa
atividade é extremamente degradante tanto para os carvoeiros, que trabalham
diretamente na produção, os peões; como para o meio ambiente, em termos de
poluição e de desmatamento da cobertura vegetal primária e secundária do Município.
Essa pressão juntamente com a pressão realizada por outras atividades têm
impulsionado o crescimento significativo do desmatamento, levando o Município de
Rondon a ser considerado como dos que possuem a maior concentração de áreas
desmatadas, sendo localizado, portanto, no “arco do desmatamento”1 (figura 01).
Diante disso, pode-se perceber que as ações voltadas para um desenvolvimento
pautado em princípios da sustentabilidade, não têm sido capaz de atingir a realidade
heterogênea da Amazônia como um todo. Pois, apesar da importância dos projetos que
visam

a

preservação

e

a

conservação

ambiental,

constituinte

da

“malha

socioambiental”, apresentada por Becker (1999), a produção do carvão vegetal
realizada em Rondon do Pará, denota uma verdadeira limitação das políticas
ambientalmente sustentável.
Essa limitação ocorre na medida em que, de um lado, se prega a necessidade de
racionalizar as explorações dos recursos naturais, mas, por outro lado, pratica-se o
incentivo a degradação ambiental voltada para a reprodução e ampliação do capital.
1

O “Arco do Desmatamento” é caracterizado pelas áreas que apresentam maior concentração de remoção da
biomassa vegetal. Ele se estende entre o Sudeste do Maranhão, o Norte do Tocantins, Sul e Sudeste do Pará, Norte
do Mato Grosso, Rondônia, Sul do Amazonas e o Sudeste do Acre (PRESIDÊNCIA, 2004).

Desta feita, como é possível obter a estabilidade ecológica e econômica enfatizada por
Dennis L. Meadows (1972 apud Brüseke 2001)? Essa questão é fundamental no
desenvolvimento da reflexão sobre a teoria que vem sendo promulgada e a prática, de
forma limitada, desde a escala local à internacional.

Sem uma conclusão a priori...
Não tenho a pretensão de concluir aqui essa discussão, pois esta representa o
início de um processo de elaboração do conhecimento teórico e prático acerca da
dinâmica social e ambiental que envolve a sociedade, principalmente a amazônica, em
sua totalidade. Na verdade, apesar das limitações, esse trabalho representa um
momento de angústia em relação ao que tem sido debatido em escala planetária e o
que tem sido observado na realidade concreta, principalmente, na Amazônia oriental
brasileira, no Município de Rondon do Pará.
A atividade de carvoejamento realizada nesse Município é produto da exigência
do modelo de desenvolvimento capitalista, que visa promover a modernização dos
diversos espaços a partir da sua égide. Ou seja, desenvolver no sentido capitalista é
justamente reproduzir o capital a qualquer custo; é superar o espaço pelo tempo,
desconsiderando as particularidades das diversas áreas; por fim, é não considerar a
finitude dos recursos naturais.
Essas considerações não representam um pensamento radical em relação a
questão da sustentabilidade, ao contrário, é justamente por acreditar na veracidade e
importância da implementação do modelo de desenvolvimento sustentável, que busco
investigar os avanços e as limitações do mesmo. A “malha ambiental” realizada a partir
do “vetor tecno-ecológico” denota um grande “passo” em direção às praticas
sustentáveis, que devem ser ampliadas para as diversas atividades existentes em nível
de Amazônia e de mundo. Mas, essa malha precisa avançar muito para dar conta da
diversidade da região amazônica.
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Anexos

Figura 1: Localização do Município de Rondon do Pará no “arco desflorestamento”.
Fonte: Elaborado por PARACAMPOS, R. S. UFPA/NAEA/LAENA.

Figura 02: Localização da carvoeira próxima à mata nativa.
Fonte: Mayka Amaral, julho de 2006.

Figura 03: Localização das Carvoeiras no Município de Rondon do Pará.
Fonte: Elaborado por RAMOS, C. R. UFPA/NAEA/LAENA.

Figura 04: Remoção da cobertura vegetal e a produção do carvão vegetal
Fonte: Mayka Amaral, julho de 2006.

