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Amazônia: Política N 
Integração Contir 

1. Introdução 

Estuda-se, aqui, a Amazônia brasileira e a Pan-Ama 
Nacional e de Integração Continental, levando em conte 
nia, cooperação e integração, com vistas ao desenvolvi 
cenários, passa-se à análise de políticas e estratégias, me( 
em diversas áreas e, a seguir, ao estudo de hipóteses 
Amazônia brasileira e, finalmente, à análise do Plano A 
da Gestão de Rorestas Públicas [Projeto de Lei n. 4.77 
seguem conclusões. 

2. Cenários 

Os elementos determinantes do futuro da Amazôni 
sistema ecológico e a potencialidade de recursos natura 
a maior reserva de recursos naturais do mundo, a contir 
me dimensão territorial da região e também a desarticu 
paço amazônico, com base na constituição de subespaç( 
dos eixos dinâmicos. Entre estes, podem ser citados o 
Manaus, envolvendo empresas nacionais e intemacior 
compreendendo projetos no setor minerometalúrgico, e 
e mundial de recursos minerais e insumos; o Polo Agrc 

* Titular de Direito Internacional da UFPa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


