
Nesta oportunidade em que se discute/molda um mandato socio 
ambiental para uma nova instituiçao, trago a vocês algumas 
considerações sobre este assunto, a partir do trabalho coordenado 
por Michel Pimbert, de um grupo de reflexao do qual faço parte. 

José Carlos de Almeida Libânio 

(BSB 19/04/94) 

1- Diversidade Biológica e Cultural 

DBPIHtÇAO DB BIODIVERSIDADE: 

Uma espécie é uma entidade genética singular moldada por suas 
pr6prias forças genéticas e ambientais, que ocupa um nicho 
específico, com condições especificas de habitat, e com um escopo 
definido de distribuiçao, e que interage com outras espécies 
através do tempo. 

No teatro ecol6gico, cada espécie tem papéis definidos a 
desempenhar, de formas especificas, de maneira a sustentar a 
dinâmica ecosistêmica. Nenhuma espécie isolada possue todos os 
atributos ecolõgicos necessários de forma a sobreviver sozinha, e 
nenhum ecosistema pode funcionar sem as espécies primárias que o 
compõe. 

A biodiversidade de hoje é a manifestaçao de um longo processo 
evolucionário, através do qual muitas espécies extinguiram-se, e 
novas espécies surgiram. A estrutura da biodiversidade mudou 
através do tempo, enquanto as espécies evoluíram continuamente. 

Mas a biodiversidade não é a simples cc í.eçac de espécies. A 
biodiversidade refere-se 'a diversidade da vida, ou 'a integração 
da variedade e variação de todos os organismos vivos com seus 
habitats e complexos ecológicos. A biodiversidade tem três 
atributos primários: composição, estrutura, e processo. Ela envolve 
todos os níveis de escalas biológicas e ambientais, desde gens, 
populações e espécies, a ecosistemas e paisagens naturais. 

Dado que os seres humanos são parte da natureza, a diversidade 
cultural pode ser considerada como uma expressão particular da 
diversidade biológica. Mas isto não implica que a vida cultural e 
social possam ser explicadas apenas pela biologia. 

DEFIHIÇIO DE SBGURAHÇA DE SOBREVIVÊNCIA SUSTEN'rÁVEL: 

Sobrevivência é definida como a existência de estoques adequados e 
fluxos de alimento e renda suficientes para satisfazer necessidades 
básicas. Segurança refere-se 'a garantia de propriedade, posse, ou 
acesso a recursos e atividades de geração de renda, incluindo 
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reservas e bens que previnam riscos, miniminizem choques, e 
satisfaçam contigências diversas. sustentável refere-se 'a 
manutençao e/ou ampliaçao da produtividade de recursos a longo 
prazo. Um lar pode chegar a segurança de sobrevivência sustentável 
de diversas formas: através da propriedade da terra, fauna, e/ou 
flora; da garantia de direito de uso de recursos diversos 
(pastagens, pesca, caça, ou coleta); através de emprego estável com 
remuneraçao digna; ou através de um variado repertório de 
atividades. (WCED 1987 a: 2-5). 

Bsgêcies de Interesse Especial para a Sobrevivência dos Povos: 

Para a grande maioria da humanidade, espécies de interesse especial 
sao aquelas plantas, animais, e micro-organismos que ajudam 
garantir sua sobrevivência. Para bilhões de pessoas, estratégias de 
sobrevivência é o que os faz valorar, e depender de alimentos, 
medicamentos, combustiveis, e fibras têxteis originárias do meio 
selvagem. Exemplos: (i) De acordo com a organizaçao Mundial da 
Saúde (OMS), mais de 80% da populaçao mundial depende de 
medicamentos tradicionais para seus cuidados básicos de saúde. A 
maior parte dos medicamentos trádicionais envolvem o uso de 
extratos de plantas, ou de seus pricípios ativos; (ii) alimentos 
silvestres (p.ex. frutas, insetos comestíveis, folhas, verduras, 
peixes, molúsculos, sementes oleaginosas, carne de caça, etc.) sao 
importantes em variados sistemas agr1colas, em todas as partes do 
mundo. o uso de alimentos silvestres nao é domínio exclusivo de 
sociedades de "coletores e caçadores", uma vez que três quartos da 
populaçao mundial depende de alimentos silvestres para sua 
segurança de sobrevivência. 

Por estes motivos cabe o questionamento sobre quais "saberes" e 
prioridades devem guiar o design e manejo de projetos voltados 'a 
conservaçao de espécies. As atividades de conservaçao da natureza 
devem ser guiadas por paradigmas internacionais, ou pelas 
perspectivas e prioridades locais? Os programas de conservaçao 
devem enfocar as espécies per se, ou "enxergar" as espécies no 
contexto da sobrevivência dos povos? Se as perspectivas locais sao 
mais importantes, que tipo de profissionalismo e de capacitaçao sao 
mais necessários para ONGs, agências governamentais, e processos de 
planejamento? 

Se se almeja 
sobrevivência 
garantir sua 
necessárias. 

que programas/projetos integrem a segurança de 
com a conservaçao de espécies necessária para 
sustentabilidade, algumas considerações se fazem 

1. A pesquisa convecional em medicina, agricultura, pesca, e 
floresta concentra-se em poucas espécies com valor comercial 
expressivo, sendo pouca atençao dada a outras espécies silvestres 
colhidas em áreas úmidas, campos agrícolas, ou florestas. Para se 
alcançar a conservaçao efetiva da natureza, o potencial de muitas 
espécies silvestres deve tornar-se mais conhecido por profissionais 
capacitados (médicos, bio-médicos, engenheiros florestais, 
agrônomos, e de pesca, e outros administradores de recursos 
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naturais). 

2. Alimentos e medicamentos silvestres podem ser particularmente 
importantes durante certas estações do ano, e durante períodos 
catastr6ficos -secas, épocas de desemprego e fome. Será que as 
práticas de colheita sao sustentáveis durante estes per1odos? Devem 
ser identificadas políticas e métodos de trabalho apropriadas para 
estes per1odos de "stress", bem como para incentivar métodos de 
colheita sustentáveis para tais ocasiões. 

3. Alimentos e medicamentos silvestres sao particularmente 
importantes para mulheres, crianças, e os depauperados. E' 
necessário desenvolver políticas e projetos que enfoquem mais 
explicitamente a diferenciaçao por gênero e condiçao social das 
estratégias que visem integrar a conservaçac da natureza com a 
satisfaçao das necessidades humanas. 

4. Alimentos, combustíveis, fibras têxteis, e medicamentos 
silvestres sao frequentemente coletados/colhidos de áreas de 
usufruto/propriedade comum. Assegurar o acesso a tais recursos é 
importante para sustentar a·sobrevivência dos que se encontram na 
base da pirâmide social. Projetos sacio-ambientais devem investigar 
e promover formas de açao em grupo e manejo comunitário de áreas 
comuns que induzam 'a conservaçao de espécies ao nivel local. 

5. O manejo sustentável de espécies silvestres requer controle e 
gestao local de tais recursos, portanto implica em ampliar a 
capacidade institucional local (sistemas de crédito local, reforço 
e aperfeiçoamento de estruturas de tomada de decisao locais, etc.). 

6. Espécies silvestres e seus produtos têm valor econômico 
significativo, e isto deve ser levado em conta na agricultura, 
gestao de recursos hídricos, manejo florestal, e planejamento de 
saúde. 

7. Espécies silvestres e recursos genéticos sao essenciais para o 
futuro da produçao agrícola, farmacêutica, florestal, e pesqueira. 
A conservaçao e o manejo de tais recursos in situ, e por populações 
rurais -como parte de seus sistemas de sobrevivência- ajudam a 
manter a biodiversidade em todas as suas formas. As concepções e 
premissas dominantes nao devem impedir os profissionais voltados 'a 
questao da conservaçao de recursos naturais de reconhecer o fato de 
que práticas tradicionais de uso da terra do setor rural 
frequentemente sao responsáveis por manter e proteger a 
biodiversidade de ecosistemas selvagens e humanizados. 

(Sachs, 1982; scoones et al, 1992; Akerle et al, 1991; Gomez Pompa 
and Kaus, 1992) 

A literatura acima revela várias lacunas significativas. Muitos 
estudos sao simples inventários, que listam várias espécies que sao 
colhidas como fontes de medicamentos, alimentos, combustíveis, ou 
fibras. Mas como é que espécies silvestres encaixam-se nos sistemas 
de sobrevivência dos povos? Por exemplo, quao importantes sao os 
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alimentos silvestres em relaçao a outras fontes de comida e renda? 
Quem depende deles, e quando? Quais as implicações de se alterar 
padrões de uso e propriedade/posse da terra? ~ual ê o valor 
econômico de espécies silvestres para populações locais? Quais 
pol1ticas e incentivos sao necessârios para apoiar a conservaçao e 
o uso sustentável de recursos silvestres de interesse especial para 
milhares de comunidades locais? 

Experiências recentes de projetos de desenvolvimento rural, que 
enfocam o manejo de recursos naturais (p.ex. conservaçao de solo e 
água), bem como o desenvolvimento comunitário, revelam abordagens 
mais apropriadas para a conservaçao de espécies de interesse 
especial para a sobrevivência dos povos (Farrington et al, 1993; 
Robinson and Myers, 1992; Sandbrook and Pretty, 1991). 

A experiência sugere que, ao nível local, a conservaçao de recursos 
naturais alcança melhores resultados quando baseada em uma 
abordagem de três pontos: 

fortalecimento comunitário e participaçao interativa com 
"estrangeiros"; 

- a capacitaçao de todos -inclusive mulheres e crianças- para 
assegurar direitos e satisfaçao de necessidades; e 

- cuidado do e para o meio ambiente que sustenta sobrevivências 
locais. 

Condições genéricas que ajudaram a sedimentar esta abordagem ao 
nivel local incluem fatores que sao diretamente relevantes para 
grupos e comunidades, suas relações com instituições externas, e 
fatores cuja a relevância é exclusiva para instituições externas. 
Alguns indicadores desta abordagem: 

Até que grau é permitido 'as comunidades e grupos locais 
organizar, participar, influenciar, e avaliar as prioridades de 
conservaçao e desenvolvimento? 

- Até que grau é permitido o acesso de comunidades e grupos locais 
aos recursos naturais e financeiros? 

- Atê que grau comunidades e grupos locais participam da geraçao e 
extensa.o de tecnologias e práticas produtivas e ambientalmente 
seguras? 

- Até que grau instituições locais, nacionais, e internacionais da.o 
apoio politico, técnico, e educacional, além de traduzirem tal 
apoio em estratégias/práticas de capacitaçao? 

- Até que grau as agências de planejamento e implementaçao sao 
capazes de adotar uma abordagem adaptativa e flex1vel, ao longo do 
tempo, a partir do conhecimento e capacidades locais? 
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Bsl}écies de Interesse Esvecial para o Comércio. nos Setores de 
Alimentos. Fármacos. e Novos Produtos Naturais 

O interesse em novos compostos biolõgicos, e em estruturas 
genéticas para usos industriais tem estimulado uma busca mundial 
por material de amostras da gama completa das formas de vida. 
Bi6logos marinhos pesquisam corais Gorgonianos e cavalos-marinhos, 
em busca de compostos anti-inflamatórios; botânicos coletam plantas 
medicinais para atividades anti-cancêr, ou anti-HIV; especialistas 
em germoplasma de produtos agr1colas coletam raças/cepas 
tradicionais, e seus parentes silvestres para programas de 
cruzamento de plantas e animais; e micologistas coletam amostras de 
solo de florestas tropicais para achar novos antibióticos e 
pesticidas. 

Os criadores de animais e plantas, e as empresas farmaceuticas dos 
países desenvolvidos, historicamente tiveram acesso ilimitado 'a 
diversidade biol6gica e genética dos países em desenvolvimento. Os 
avanços das novas biotecnologias impulsionaram o potencial 
comercial dos gens e estruturas químicas de plantas, animais, e 
micro-organismos. 

Aqueles que fazem uso industrial deste tipo de recurso têm sido 
capazes de proteger e lucrar, a partir de suas inovações 
tecnolõgicas, através de patentes, e outros meios legais, como os 
direitos de propriedade intelectual (DPI). os DPis surgiram como 
armas de concorrência comercial na economia mundial, onde funcionam 
como um mecanismo para a apropriaçao de novas invenções, e como 
instrumentos de pol1tica econômica que ajudam a intimidar rivais e 
controlar mercados. A força internacional de leis nacionais de 
patenteamento foram significativamente reforçadas através do acordo 
TRIPS/GATT, finalizado recentemente no Marrocos, com a criaçao da 
Organizaçao Mundial do comércio (WTO). 

Há uma preocupaçao de que 
exarcerbar a perda tanto da 
cultural. Eis alguns indícios: 

tais tendências mundiais possam 
diversidade biológica, quanto da 

- Na maioria dos casos, as empresas que investigam estruturas 
genéticas e produtos naturais trabalham com pequenas quantidades de 
materiais de plantas e animais. Eles estam buscando compostos 
ativos específicos, que possam ser quimicamente sintetizados, ou 
gens que possam ser usados para cruzamentos, ou outros processos 
biotecnológicos. 

Mas, nos casos em que é mais barato colher, ou quando a síntese 
representa um problema, sao necessárias grandes quantidades de 
coleta silvestre. Grandes importadores que demandam volumes 
significativos de materiais de plantas e animais estao contribuindo 
diretamente para o decl1nio de espécies em florestas, áreas úmidas, 
recifes de coral, e áreas agr1colas. 

Ao favorecer seletivamente algumas espécies legalmente protegidas 
(ou produtos derivados do meio selvagem), através de propaganda, 
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marketing, e suas influências em políticas e pesquisas, o interesse 
especial de empresas ameaça ainda mais a conservaçao dentro e entre 
a diversidade das espécies. Isto aparece de forma mais clara no 
caso dos setores de agrobusiness/pesca/florestas, que promovem a 
uniformidade genética de variedades que respondem bem a inputs 
elevados (de capital, água, energia, e qu1micos), além de 
satisfazer as exigências de indústrias de processamento de 
alimentos, fibras têxteis, ou madeiras. 

- Os DPis nao· consideramk as contribuições feitas pro comunidades 
locais na descoberta, conservaçao, e desenvolvimento de recursos 
biológicos. Os conhecimentos e inovações informais de populações 
locais na conservaçao e cruzamento da diversidade de espécies 
cultivadas ou silvestres, com valor medicinal, agrícola, ou 
industrial, nao sao recompensadas, quando estes recursos aao 
comercializados por grupos particulares. E ainda, a ausência de 
incentivos econômicos para conservar e usar de maneira sustentável 
as espécies, e manter os conhecimentos tradicionais, têm induzido 
a uma drástica perda de diversidade biológica e cultural. 

- o controle monopol1stico sobre recursos genéticos e espécies 
agrícolas restringe drasticamente sua circulaçao, e torna ilegal a 
renovaçao biológica dos estoques de agricultores e pastores, sem 
que haja permissao formal e/ou pagamento. Isto irá minar ainda mais 
a diversidade biológica associada a agroecosistemas tradicionais, 
de baixo investimento (input) externo. Patentes sobre a vida vem 
distanciando as pesquisas em biotecnologia agr1cola de instituições 
públicas e, consequentemente, estao retirando da influência da 
esfera pública a decisao sobre como e para quem estas devem ser 
desenvolvidas. 

- Ao erigir controles monopolisticos sobre a distribuiçao comercial 
de tecnologias patenteadas, baseadas na exploraçao de conhecimentos 
autóctones e recursos biológicos locais (drogas, variedades de 
espécies agro-pastoris, sub-produtos de genes humanos, etc.), os 
sistemas de DPI estimulam soluções uniformes, pasteurizadas, e 
universais em áreas fundamentais de necessidades humanas: alimento, 
saúde, abrigo, energia, e vida cultural. Embora consistente com a 
doutrina da "vantagem comparativa" na economia mundial de trocas, 
esta uniformidade legalmente induzida pelo mercado faz desaparecer 
miríades de formas cultural e geograficamente especificas, de se 
assegurar a sobrevivência humana, baseadas na conservaçao e uso 
sustentável de diversidade biológica local. 

O Conterto Internacional e Possibilidades Nacionais 

o processo da Rio-92 e a Convençao sobre a conservaçao e o uso 
sustentável da Biodiversidade reconheceram que as comunidades 
locais têm jogado um papel-chave na criaçao, manutençao, e 
desenvolvimento da diversidade de plantas e animais, dos quais 
dependem para sua sobrevivência. As qualidades especificas de 
organismos selvagens e domesticados, dotados de valor medicinal e 
agr1cola sao, em grande medida, a materialiazaçao dos trabalhos e 
conhecimentos de habitantes de florestas, pastores, raizeiros, 



ribeirinhos, caiçaras, e comunidades camponesas. E' imperativo o 
reconhecimento efetivo dos sistemas inovadores e das reais 
contribuições intelectuais de comunidades rurais locais, em 
particular das mulheres, homens, e crianças de populações 
tradicionais. O compartilhamento dos beneficies advindos do acesso 
aos e comercializaçao dos conhecimentos tradicionais, e dos 
recursos biol6g icos, devem extender-se a verbas, inf ormaçoes, 
tecnologias, e sistemas que ampliem tanto a segurança da 
sobrevivência, quanto a conservaçao da diversidade biol6gica. 

Outra peculiaridade da Convençao da Diversidade Biol6gica é que 
esta adota um enfoque estratégico baseado na abordagem/noçao mais 
ampla de ecosistema, ao invés de se basear em determinadas 
espécies, ou ecosistemas/locais específicos, como é o caso de 
outros tratados internacionais, como CITES e RAMSAR. Isto permite 
articulações em todos os n1veis, para o desenvolvimento de Planos 
e Estratégias Nacionais, 'a luz das recomendações feitas pelos 
Painéis de Experts (1 e 5), da UNEP, para os membros da Convençao 
da Biodiversidade. 

Possibilidades de Intervençao: 

Identificar e promover formas de regulamentar o acesso 'a 
espécies de especial interesse para empresas. Códigos de conduta e 
contratos entre autoridades públicas, consumidores 
institucionalizados, e fornecedores de recursos biológicos devem 
implicar no compartilhamento equitativo de beneficias enconõmicos 
para os povos tradicionais e comunidades locais. Este trabalho 
político deve compelir indústrias, bancos genéticos, jardins 
botânicos, e zool6gicos a seguir códigos de conduta, bem como os 
artigos relevantes da convenção da Biodiversidade. Outro 
posicionamento importante é aquele de se colocar contra o 
patenteamento da vida. 

- Enfatizar e promover os direitos dos povos tradicionais e das 
comunidades locais. A desigualdade do tratamento dado por 
instituições responsáveis pela proteçao dos direitos de propriedade 
intelectual de consumidores industriais, e aquelas encarregadas de 
velar pelos direitos de comunidades locais, desabilitam as últimas 
a beneficiarem-se da conservaçao de espécies e de exercer direitos 
sobre os recursos naturais existentes em suas áreas. Dai, algumas 
prioridades: chamar a atençao para os impactos negativos dos DPis 
sobre a biodiversidade e sistemas informais de inovaçao; 
desenvolvimento e promoçao de diretrizes para medidas legais que 
reconheçam os direitos de comunidades nos n1veis nacional e 
internacional; defender abordagens que visem fortalecer o papel de 
comunidades na conservaçao de espécies e da biodiversidade 
associada, nos niveis genético, ecosistêmico, e cultural. 

- Promover uma postura ética entre pesquisadores e gestores de 
projetos, de forma a capacitar comunidades locais a melhor negociar 
com profissionais externos ao seu meio, o acesso aos seus 
conhecimentos, e a determinar as formas de compartilhamento de 
futuros beneficias econômicos, caso tais conhecimentos e recursos 



naturais desenvolvidos ao n1vel local, entrem no mercado 
internacional. 

- Devido a fatores tais como: ( i) sao inúmeros os casos de 
relacionamento direto entre empresas estrangeiras e comunidades 
locais; (ii) as regras do direito internacional serem mais fluidas; 
e (iii) a Convençao da Biodiversidade está por ser regulamentada. 
E' interessante considerar a postura ativa que ONGs internacionais 
estao assumindo nos cenários internacionais que tratam destes 
assuntos. Por exemplo, a defesa de: (i) medidas para reintroduçao 
ou ampliaçao da diversidade biol6gica nos sistemas de produçao, e 
nas estratégias de marketing, através do estabelecimento de tetos 
máximos de uniformidade genética, e de espécies, na agricultura e 
em florestas cultivadas; e (ii) apoio financeiro e técnico para a 
conservaçao da natureza, inclusive através da criaçao de um fundo 
internacional mantido por contribuições pagas por empresas que 
façam uso da biodiversidade, o qual deve ser administrado pela ONU, 
ou pela Convençao da Biodiversidade. 

Espécies de Interesse Especial para a lfanuf:ença.Q de Processos 
Ecológicos 

A atençao dos programas mundiais de conservaçao biol6gica tem 
enfocado a proteçao de um número bastante restrito de espécies de 
grande porte de plantas e animais, em detrimento de organismos 
menores, como insetos e fungos. Mas, embora esta abordagem 
tendenciosa seja a dominante, estes organismos pouco charmosos 
respondem por 95% de todas as espécies conhecidas e estimadas. 

Insetos, micro-artrópodes, minhocas, protozoários, fungos, e outros 
pequenos organismos dominam a estrutura e o funcionamento dos 
ecosistemas naturais e daqueles manejados pelo ser humano. Estas 
espécies sao de interesse especial para a manutençao de processos 
ecológicos como os ciclos biogeoquímicos, dinâmica de populações, 
padrões de fluxo de energia, sucessao ecológica, e serviços 
ecológicos como polinizaçao e desintoxificaçao. 

Embora a preocupaçao sobre a diversidade de espécies concentre-se 
naquelas mais charmosas, como o mico-leao-dourado, ou as baleias, 
nao sao menoresas ameaças a estes pequenos organismos, que mediam 
processos ecológicos fundamentais. Geralmente estes pequenos 
organismos adaptam-se a certas espécies de plantas e habitats de 
uma forma muito mais especializada do que os organismos maiores. 
Por isso, os primeiros sao muito mais sucetiveis 'a ext.Lnçao , 
quando uma espécie de árvore, ou outro tipo de vegetaçao é 
destruída. 

A maioria das espécies de interesse para a manutençao de processos 
ecológicos está localizada em áreas que sao utilizadas para a 
agricultura, exploraçao florestal, e assentamentos humanos. Estas 
atividades ocupam 95% do ambiente terrestre, onde está uma grande 
proporçao da biodiversidade mundial. 

Um grande esforço deve ser feito para conservar as muitas espécies 



naturais e cepas genéticas que coexistem nestes extensos ambientes 
terrestres. Afinal, estas são as espécies e habitats que 
desempenham um papel-chave na manutenção de processos ecol6gicos 
viáveis nos n1veis local, regional, e global. 

E mais, a manutençao desta diversidade biol6gica é essencial nao 
apenas para a manutenção de processos ecológicos, e para a 
agricultura e exploração florestal sustentáveis. Ela também é 
essencial para a conservação de sistemas aquáticos, pois as 
decisões de como manejar ecosistemas humanizados têm um grande 
impacto na diversidade de espécies e viabilidade de lagos, rios, 
manguezais, estuários, recifes de coral, zonas costeiras, e, em 
ü L tima instância, mares e oceanos (p. ex. via derramamentos de 
petróleo/produtos químicos, erosao e sedimentaçao do solo, etc.). 

Possibilidades de Intervençao: 

1. Ao invés de admitir um sistema universal de produçao em 
florestas tropicais, cerrados, áreas úmidas, ou em qualquer outro 
dom1nio de recursos potenciais, o ponto de partida deve ser o de se 
perguntar o que cada ambiente em particular tem a oferecer em 
termos de sua própria diversidade de alimentos e condições 
singulares para o desenho de sistemas sustentáveis. Esta abordagem 
é válida para qualquer biama (campos, florestas, água doce, etc.). 
Ela tem a vantagem de valer-se da tradiçõo etnoecol6gica, e de 
elucidar o potencial de muitas espécies silvestres, e da 
diversidade de processos ecológicos, tornando-os mais vis1vies para 
profissionais estabelecidos (agrônomos, engenheiros florestais, e 
outros gestores de recursos naturais). 

2. o processo de planejamento em parceria com comunidades locais, 
pode combinar os conhecimentos populares com aqueles da ciência 
moderna. As vantagens de tal opçao sao muitas, pois há uma 
potencializaçao das informações disponíveis sobre os processos 
biológicos naturais, e sobre a biodiversidade em todas as suas 
formas (genética, espécies, ecol6gica), para se alcançar os 
objetivos de conservaçao biológica e a sobrevivência humana 
sustentável. 

Um planejamento cuidadoso de agroecosistemas e sistemas de 
plantaçao de árvores pode conduzir 'a chave da sustentabilidade. Se 
os sistemas de produçao de fibras têxteis, madeira, ou alimentos, 
como um todo forem desenhados de forma prevenir as infestações de 
pragas; a melhorar a fertilidade do solo por meio de processos 
naturais; e a aumentar a qualidade e produtividade a partir do 
potencial natural, os investimentos (inputs) em agrotóxicos, 
fertilizantes, e processos de uso intensivo de energia serao, em 
última instância, reduzidos ao minimo. 

3. As formas de agricultura ecológica e plantações de florestas que 
emergem deste tipo de abordagem sao muitas, e incluem: diversos 
sistemas agroflorestais, sistemas agro-silvo-pastorais, agricultura 
orgânica de baixo input externo, hortas urbanas, permaculturas, 
sistemas integrados de aquacultura e uso da terra -sempre 

3 



dependendo do contexto social e ecológico. Os padrões mais 
sofisticados de coexistência humana com a natureza sao baseados em 
filosofias e prãticas de design de um sistema como um todo, que 
visa atender necessidades humanas (alimento, energia, abrigo, 
etc. ) , enquanto retêm as condições de sustentaçao de sistemas 
ecológicos não-modificados (p.ex. campos/hortas domésticas nas 
florestas do sudeste asiático; manejo tradicional de terra e 
florestas em certas partes da Bacia Amazônica; designs modernos de 
permacultura que surgem em todos os continentes, tanto em áreas 
urbanas, como rurais). 

4. Indo além deste contexto tecnol6gico, as plantações de florestas 
e processos agrícolas sustentáveis devem ser economicamente 
viáveis, culturalmente diversos, socialmente justos, e um meio para 
um desenvolvimento rural mais abrangente, além de proporcionar a 
recuperaçao ecológica de áreas urbanas. 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Na virada do século IX, os governos dos países em industrialização 
começaram a isolar áreas de beleza natural extraordinária para sua 
conservação. Em 1993, existem cerca de 7000 áreas protegidas 
significativas em todo o mundo, que totalizam quase 4.8 milhões de 
kilometros quadrados. Isto equivale a menos de 5% da superfície 
terrestre, embora também menos de 5% das florestas restantes no 
mundo estejam dentro de parques ou reservas. Também é de se notar 
que muitos dos tipos de ecosistemas existentes no mundo não estejam 
incluidos na rede de áreas protegidas, ou ainda que várias áreas 
protegidas sao pequenas demais para conservar suas populações de 
espécies silvestres. 

Muitas organizações internacionais vem defendendo a expansão da 
rede de âreas protegidas na década de 90, pelo fato de parques e 
reservas serem percebidas como o instrumento central para a 
conservação da biodiversidade. De acordo com o IV Congresso Mundial 
sobre Parques Nacionais e Areas Protegidas (Caracas, 1992), cada 
pais deveria designar o m1nimo de 10% de cada bioma sob sua 
jurisdição (p.ex. oceanos, florestas, tundra, áreas úmidas, etc.) 
como área protegidas. 

A importância relativa dos valores ecológicos, comerciais, e de 
subsitência das áreas protegidas variam de uma sociedade para 
outra. Assim, para sociedades rurais em paises em desenvolvimento, 
e para povos tradicionais em paises desenvolvidos, os quais 
dependem da biodiversidade para sua sobrevivência e estilo de vida, 
existem duas classes principais para valorar áreas protegidas: 

1. Valor de subsitência, incluindo o fornecimento de alimentos, 
medicamentos, fibras têxteis, e outros produtos que são consumidos 
fora de uma economia de mercado. 



2. Valor ecol6gico, incluindo a manutençao e proteçao de solos e 
nascentes d'água, a estabilizaçao de ciclos hidrol6gicos e micro 
climas, e o habitat para espécies de plantas e animais silvestres. 

Para estas sociedades rurais, o uso comercial da biodiversidade 
geralmente ê menos importante, e é restrito a produtos extrativos 
vendidos em mercados locais e/ou regionais (p.ex. frutas, resinas, 
corantes, plantas medicinais, etc.). 

No mundo desenvolvido e nos enclaves das elites dos pa1ses em 
desenvolvimento, a sobrevivência nao depende tanto do acesso direto 
'a biodiversidade. Ali, indústrias e tecnologias sofisticadas 
mediam as relações com o mundo natural, e a dependência da 
biodiversidade para a satisfaçao de necessidades básicas é 
indireta. Para estas sociedades, os valores ecol6gicos das áreas 
protegidas estao assumindo uma importância maior, uma vez que as 
atividades econômicas estao sendo limitadas pela degradaçao 
ecol6gica. De forma similar, os valores comerciais dos recursos 
existentes em áreas protegidas estao ocupando uma posição de 
destaque nas economias industriais, na medida em que estas se 
reestruturam em torno das biotecnologias. Neste contexto, os 
valores comerciais sao: recursos genéticos utilizados na 
agricultura, aquacultura, e florestas artificiais; estruturas 
qu1micas de animais, plantas, e microorganismos que possam ser 
utilizados no desenvolvimento de novos produtos naturais (p.ex. 
drogas medicinais, 6leos, perfumes, cosméticos, tintas, 
biopesticidas, ceras, etc.). 

Dadas estas distintas percepções nos valores da biodiversidade, é 
interessante considerar o manejo passado, presente, e futuro de 
áreas protegidas a partir dos pontos de vista de: (i) sociedades 
rurais que dependem diretamente da natureza para sua a segurança de 
sua sobrevivência; e (ii) sociedades industriais cuja dependência 
da biodiversidade é menos direta. 

:Ãrea Protegidas. Povos Tradicionais. e Sociedades Rurais em Países 
em Desenvolvimento 

A cr Laçao da maioria das áreas protegidas da América do Norte 
durante o último século passou pela exclusão de povos indigenas. 
Nos EUA, por exemplo, a famosa área de águas quentes e geisers no 
estado de Wyoming foi declarada como parque nacional de 
Yellowstone, em 1872. Os habitantes de Yellowstone, basicamente 
indios Crow e Shoshone foram transferidos para reservas, pelo 
exército dos EUA, o qual administrou este parque nacional até 1916 
(Morrison, 1993) • Nas colonias africanas, as autoridades 
colonizadoras criaram as primeiras áreas protegidas entre as duas 
guerras mundiais. Naquele per1odo, os conservacionistas geralmente 
trabalhavam isoladando-se das sociedades circundantes, e 
dissocivam-se de qualquer atividade de desenvolvimento na Àfrica. 
os principais conservacionistas eram técnicos florestais do 
Imperial Institute of Forestry at Oxford, e sua filosofia de gestao 
enfatizava que: "o bem público será melhor gerido através da 
proteçao de recursos h1dricos e florestais, mesmo que isto 
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signifique o desalojamento de comunidades locais (McCraken, 1987). 

Até este momento, muitos parques nacionais nos países em 
desenvolvimento foram criados seguindo o modelo pioneiro de 
Yellowstone. E, apesar de algumas honrosas exceções, a ideologia 
básica que permeia sua gestao é aquela do isolacionismo/exclusao 
-o planejamento e gestao devem proteger o parque/reserva da 
sociedade envolvente. Neste sistema de gestao dos recursos naturais 
o Estado decide que áreas de terras, ou águas, do pais, devem ser 
incorporadas 'a rede de áreas protegidas. Os agentes do Estado 
também decidem independentemente o design e executam o plano de 
manejo destas áreas. 

Muitos estudos empíricos demonstram que a transferência destas 
tecnologias de conservaçao para pa1ses em desenvolvimento 
provocaram efeitos adversos na segurança alimentar e de 
sobreviência dos povos situados dentro, ou nos entornas de áreas 
protegidas (vide Wells and Brandon, 1992; Ghimire, 1992; Kothari et 
al, 1989; West, 1992). 

Peluso (1992) resumiu bem a questaó ética colocada por esta 
ideologia conservacionista clássica: "Embora muitas agências 
estatais, ou frações destas, possam estar interessadas em juntar-se 
a interesses internacionais de conservaçao, para preservar recursos 
naturais e habitats ameaçados, alguns interesses de estado 
apropriam-se da ideologia, legitimidade, e tecnologia da 
conservaçao como um meio de aumentar ou apropriar-se seu controle 
sobre recursos valiosos ou populações recalei trantes. Enquanto 
grupos conservacionistas internacionais podem nao pregar o uso da 
violência para a proteçao de recursos biolõgicos, seu apoio a 
estados que, ou nao têm a capacidade de gerir recursos, ou visam 
controlar recursos "nacionai" a qualquer preço, contribuem para a 
desestabilizaçao de povos tradicionais que reivindicam tais 
recursos". 
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