
Editorial

<■—  ̂ ste décimo-quinto número de Estudos Avançados volta-se quase 
|“H interiamente para o trato de questões ambientais. Retomamos 
JL i J  assim um tema fundamental que já foi objeto do número nove,

A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 
Desenvolvimento no Rio de Janeiro significou um avanço inegável da 
consciência ecológica em dimensão planetária; por essa razão, não po
deria ser ignorada por um instituto universitário como o IEA, que vem 
animando desde a sua fundação uma área de pesquisas interdisciplinares 
em torno dos problemas do meio ambiente. Conforme poderá o leitor 
verificar, são numerosos os textos publicados quer por esta revista, quer 
pela Coleção Documentos, que versam sobre as interações, não raro 
funestas, que o ser humano tem mantido com a natureza, particular
mente na faixa tropical da América do Sul.

A editoria julgou que um número centrado na Eco-92 deveria não 
somente transcrever a documentação básica extraída dos acordos inter
nacionais, mas também divulgar ensaios que avaliassem o que foi feito e 
o que ainda resta a fazer. O dossiê apresenta a íntegra das convenções e 
princípios aprovados sobre clima, biodiversidade c florestas; editam-se 
no original inglês, já que ainda não foi liberada pelo Itamaraty a tradu
ção diplomática oficial. Alguns dos comentários que acompanham o 
dossiê foram expostos na última reunião anual da SBPC à qual agrade
cemos a cortesia de nos ter cedido o direito de publicar as comunicações 
debatidas no workshop "Ecos da Eco-92" coordenado pelo professor

Os trabalhos de Haffer e Vanzolini constituem uma reflexão ino
vadora sobre a teoria dos refúgios; para aferir a sua originalidade re
metemos o leitor à apresentação que lhes faz, no corpo deste volume, o

Este número inclui uma entrevista com o reitor da Universidade de 
São Paulo. Trata-se de um balanço crítico da reforma universitária im
plantada em todo o País no fim dos anos sessenta.



Aos colaboradores de Estudos Avançados:

a) Estudos Avançados publica trabalhos sobre temas de cultura huma- 
nística e cientifica> no processo de escolha das colaborações dá-se prioridade às 
que envolvam áreas de pesquisa desenvolvida no IEA.

b) Pede-se aos autores que façam  acompanhar seus textos de resumos de 
5 a  10 linhas (em português e inglês), bem como de um breve registro de sua 
qualificação profissional.

c) Os conceitos emitidos nos artigos publicados pela revista são de exclu
siva responsabilidade de seus autores.



Artigos



Ciclos dc tempo 
c indicadores de tempos 
na história da Amazônia

JÜ R G EN  H A FFER

A natureza da história tem sido encarada, tradicionalmente, como 
um composto de dois pontos de vista contrários, mas comple- 
mentares. Em primeiro lugar a história refere-se a seqüências 

direcionais de eventos lineares não repetíveis, como por exemplo a for
mação de uma cadeia de montanhas ou a amplitude da vida de uma 
pessoa, do nascimento à morte — contingências complexas de séries de 
eventos ligados através do tempo. Em segundo lugar, as leis da natureza, 
imanentes e eternas, permitem uma compreensão daqueles aspectos da 
história que são produtos de ciclos continuamente repetidos. Mares es
tão em incessante vaivém, florestas expandem-se e se retraem, médias de 
temperatura e de umidade aumentam e diminuem. O tempo não tem 
direção. Muitos estudiosos têm empregado as metáforas "indicadores de 
tempos" e "ciclos de tempo" a esses aspectos complementares, ambos 
necessários a uma compreensão abrangente da nossa própria história, da 
história da Terra e de seus animais e vegetais (Gould 1987).

Organismos e espécies seguem o indicador de tempo da genealo
gia ao longo de vias evolucionárias contingentes sem coalescência e se
guem o ciclo de tempo quando linhagens de espécies separadas desen
volvem, independentemente, formas similares (análogas) de extremi
dades ou formas corpóreas para usos similares ou modos de vida basea
dos em princípios imanentes de função (tais como, por exemplo, formas 
corpóreas semelhantes de peixes e mamíferos nadadores oceânicos).

Examinarei, aqui, diversos aspectos da história da Amazônia e sua 
biota, aplicando a dicotomia de ciclo do tempo e indicador de tempo. 
Argumento, em particular, que a hierarquia dos ciclos ambientais per
pétuos caracteriza a natureza da Amazônia, a partir de ciclos de curto 
prazo de queda de árvores e ciclos fluviais até ciclos paleoclimáticos de 
longo prazo. Esses ciclos contribuem para a heterogeneidade ambiental 
necessária para a manutenção da elevada diversidade de espécies da 
Amazônia. Além disso, os ciclos paleoclimáticos funcionaram como efl-

E stü d o s  A van ç ad o s, 6(i5), 1992 7



ciente "máquina de especiação" ou "bomba de espécies" durante o curso 
da história geológica.

Acompanhando a seta indicadora de evolução através do tempo, 
esses últimos ciclos ajudam a explicar a origem da riqueza em espécies 
na Amazônia. Quando examino a fauna amazônica,não tenho em mente 
apenas insetos e outros grupos de invertebrados mas, principalmente, 
vertebrados como mamíferos, pássaros, répteis e anfíbios.

2. Ciclos de Tempo

Os ecólogos estudam cada vez mais as combinações hierárquicas 
distintivas dos ciclos de perturbação ambiental, respostas bióticas e pa
drões de vegetação em relação a micro, macro e megaescalas (Delcourt 
et al. 1983,Urban et al. 1987, Di Castri & Hadley 1988, Pickett et al.
1989). Paisagens são mosaicos gerados por processos de perturbação 
que variam em escala, extensão, intervalo e intensidade de recorrência 
(Fig. 1). Processos bióticos também variam, de pequena escala, como o 
crescimento de um indivíduo animal ou vegetal até a reorganização de 
grupos de espécies. Fatores limitantes podem estar relacionados a con
dições do solo e regimes climáticos. Ciclos diários de claro e escuro, bem

PERTURBAÇÃO E MUDANÇA RESPOSTA BIÓTICA PADRÕES DE VEGETAÇÃO
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Fig. 1: Interrelação espacial e temporal de perturbações e alterações ambientais, 
resposta biótica e padrões de vegetação (seg. Delcourt et al. in Di Castri & 
Radley 1988)
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como ciclos anuais de estações secas a 
úmidas conduzindo, por exemplo, à ele- 
vaçao e abaixamento cíclicos do nível dos 
rios são eventos de alta freqüência e, co
mo tais, parte dos ambientes abióticos de 
animais e vegetais.

Ciclos de perturbação afetando a 
vegetação da floresta pluvial compreen
dem, no extremo inferior da escala, à di
nâmica da fase lacunar devida à queda de 
árvores ou deslizamentos locais, a níveis 
intermediários de dinâmica fluvial e, no 
extremo superior da escala, a ciclos cli- 
mático-vegetacionais de baixa freqüência ,
e ciclos tectônicos afetando a cobertura 
vegetal e os padrões de distribuição de .
animais numa escala regional (Haffer 
1991). A duração do ciclo a cada nível 
nessa hierarquia varia, e ciclos individuais 
não são, necessariamente, de mesma du
ração. Cada processo em níveis superiores 
nessa hierarquia de perturbação sobre
põe-se a vários processos de níveis inferio
res: a dinâmica da fase lacunar ocorre ' 
dentro de uma região florestada afetada 
pela dinâmica fluvial; a própria região 
geral pode estar sujeita a efeitos climáti
cos. As dinâmicas paleoclimática e tectô- 
nica conduzem a mudanças na distribui
ção de vários tipos de vegetação de flores
ta e não-floresta em regiões onde, numa 
escala geográfica menor, a dinâmica flu
vial e a de fase lacunar regeneram conti
nuamente a floresta. Os ciclos de pertur- ; 
bação hierárquica geram mosaicos cujas 
peças variam de tamanho e novas peças se : 
sobrepõe continuamente às peças existen
tes.

Os processos locais de reposição ; 
causados por ciclos de perturbação repre- í 
sentam ciclos de regeneração da floresta 
pluvial de curso livre. Eles são cíclicos no 
sentido de uma seqüência repetitiva de 
mudanças.
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Teoria dos refúgios

Estudos Avançados tem a honra de 
publicar dois trabalhos de elevada 
interdisciplinaridade de autoria dos 
fundadores da chamada "Teoria dos 
refúgios". Uma rápida explicação 
sobre cies torna-se necessária. Desde 
os fins da década de 50, já se conhe
cia alguns fatos essenciais sobre as 
flutuações climáticas quaternárias 
que teriam afetado a dinâmica fito- 
geográfica do Brasil tropical adân- 
tico. As descobertas fundamentais 
nessa direção ficam contabilizadas, 
em termos de história das ciências 
no País, aos trabalhos de André 
Cailleux e Jean Tricart.

Na década seguinte, trabalhando na 
Amazônia, Jürgen Haffer dedicou 
parte de seu tempo a observações 
sobre os padrões de distribuição de 
pássaros em diferentes quadrantes 
da região. E, através da publicação 
de seu estudo "Specíation in Ama- 
zonian forest birds" (1969), detec
tou anomalias distributivas que so
mente poderiam ser explicadas por 
mudanças climáticas, suficientemen
te amplas para provocar retrações e 
re-expansões de florestas no espaço 
total da Amazônia.

Ao mesmo tempo e convergente- 
mente, Paulo Emílio Vanzolini atin
giu depois dc anos de estudos sobre 
distribuição dc lagartos na América 
Tropical a conclusões que envolve
ram plenamente a idéia de refúgios, 
por ocasião de climas secos, no en-
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Todos os estágios dos ciclos de perturbaçio são transitórios, isto é, ne
nhum representa uma fase inicial ou final. Portanto, esses processos 
cíclicos são exemplos de "ciclos de tempo" sem componente de uma 
direção abrangente. Os vários processos de perturbação cíclica são 
examinados brevemente a seguir:

2.1. Dinâmica da fase lacunar
A regeneração cíclica da floresta pluvial devida à queda de árvores 

conduz a lacunas na floresta que podem ser causadas pela queda de uma 
única árvore ou de várias, em razão de senescência, parasitas ou doenças. 
Lacunas são também freqüentemente causadas por deslizamentos locais 
em regiões montanhosas, como por exemplo em seguida a um terre
moto. De a 5% da floresta pluvial de terra firme são estimados como 
estando em estágios sucessivos seguindo quedas de árvores em lacunas 
(Hartshorne 1980). Quedas múltiplas de árvores, devidas, por exemplo, 
a ventanias, podem afetar grande porção de uma floresta. Taxas de re
posição de florestas pluviais de terras baixas, devidas à dinâmica de fase 
lacunar, em diferentes localidades da Costa Rica, variam de 80 a 140 
anos (Hartshorne 1978), indicando uma regeneração muito rápida da 
floresta pluvial.

A dinâmica de fase lacunar gera mosaicos móveis de pequena es
cala de segmentos de habitats diferentes nas florestas tropicais de terras 
baixas, como por exemplo, clareiras devidas a queda de árvores, invasão 
de ervas nas margens da floresta, vegetação pioneira densa e crescente 
vegetação florestal perfeitamente desenvolvida próxima às clareiras.

2.2 Dinâmica fluvial

A dinâmica fluvial afeta uma porção razoavelmente grande 
(20-40%) da paisagem na Amazônia ocidental e também conduz à rá
pida alteração da floresta nessa região. As terras baixas amazônicas do 
leste peruano, por exemplo, consistem de um mosaico de habitats regio
nais de: (1) floresta de terra firme crescendo sobre velhas formações 
fluviais (cerca de 70% da região), (2) florestas complexas, sobre antigas 
planícies de inundação não mais trabalhadas pelos rios (cerca de 15%), 
e (3) floresta em planícies de inundação ativa de rios modernos (cerca 
de 15%), de acordo com estudos de Saio & Kalliola (1989) e Saio & 
Rásánen (1989). Os agentes da dinâmica fluvial são: migração de leito, 
desvio de leito e desvio de várzea, que são influenciados por atividades 
tectônicas frontais (foreland) ao longo da base da faixa da dobra dos 
Andes orientais (Rásãnen et al 1987). Migração de leito é causada por 
erosão fluvial lateral e conduz à sucessão primária sobre
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depósitos de restingas e coroas 
fluviais; desvio de leito devido à brusca 
mudança de setores do rio no interior da 
várzea (deriva de leitos) conduz à suces
são primária e secundária sobre vários ti
pos de depósitos de várzea; a planície de 
inundação inteira pode ser desviada devi
do a contínuos processos de assoreamen
to ou a movimentos tectônicos que con
duzem a mudanças laterais graduais ou 
mais bruscas do rio junto com sua várzea, 
o tempo, durante o qual um ciclo se com
pleta e o mesmo sítio dentro de uma vár
zea é novamente erodido por alteração no 
curso de rios, pode ser de algumas cente
nas de anos. Isso se deve à rápida erosão 
lateral de rios sinuosos próximos aos 
Andes, onde foram observados casos de 
20m e mesmo 250m de erosão de mar
gens laterais em um ano (Saio et al. 
1986). Reposições de sítios florestais na 
Amazônia devidas à dinâmica fluvial, fora 
de várzeas ativas, podem ser da ordem de
1.000 a 2.000 anos. Em contraste com a 
Amazônia superior, os leitos dos rios na 
Amazônia central são relativamente mais 
estáveis e as matas de várzea são contro
ladas pelas inundações anuais.

2.3 Dinâmica climática

Em regiões úmidas, com clima sa
zonal nítido, a floresta pode tornar-se 
muito seca próximo ao fim de uma esta
ção anormalmente seca.

Grandes segmentos de floresta ou 
uma certa parte das espécies vegetais po
dem morrer ou secar em tal grau que che
gam a queimar quando raios incendeiam 
a floresta (ou um veio de carvão, xisto 
betuminoso, etc. é exposto à superfície). 
O fogo pode ser considerado como um
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tremeio dos espaços intertropicais. 
Nesse sentido, sua monografia 
" Zoologia sistemática, geografia e a 
origem das espécies" (1970) repre
senta um marco dc intcrdisciplinari- 
dade.

Os trabalhos dc Haffer c Vanzolini 
publicados nesta edição tem o valor 
de um duplo reconhecimento: a for
ça da intcrdisciplinaridadc cruzada 
com a persistência no aperfeiçoa
mento dc uma teoria que há muito 
tempo já saiu do campo das hipóte
ses. Km seu novo estudo, Haffer 
demonstra o grau dc atualização al
cançado sobre a bibliografia corren
te dc gcociências c biocicncias da 
Amazônia. Constitui, ãinda, uma 
primeira c sutil resposta às críticas 
epidérmicas endereçadas à "Teoria 
dos refúgios". Atinge, por fim, uma 
série dc considerações sobre as res
ponsabilidades dc nossa geração cm 
relação à preservação da biodiversi
dade, para todo o futuro do planeta 
Terra. Idéias que os cientistas brasi
leiros dc há muito comungam. É 
confortável saber que por veredas 
entrccruzadas atingcm-sc conheci
mentos de ponta, dotados de inusi
tada e estimulantes potencialidades. 
O sensível e bem estudado "Ai dc li, 
Amazônia", dc Gcrôncio Albuquer
que Rocha, completa o quadro das 
contribuições que precederam, hon
ram c perpassaram a Conferência do 
Rio de Janeiro.

* Aziz Ab 'Sdber é professor visitante da 
Área de Ciências Ambientais do IEA c 
co-autor do Projeto Horain.
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distúrbio intermediário para florestas pluviais sazonais, nas quais incên
dios limitados ocorrem de maneira repetida mas não freqüente e com 
baixa intensidade (Sanford et al. 1985, Goldammer & Seibert 1989). 
Quando for encontrado carvão vegetal em associação com artefatos de 
cerâmica, sua presença é comumente atribuída à ocupação humana. 
Todavia, carvão vegetal também ocorre freqüentemente nos solos de 
florestas pluviais primárias que nunca foram queimadas pelo homem. A 
idade, em carbono radioativo, do carvão vegetal, existente sob vários ti
pos de floresta na região de San Carlos, no sul da Venezuela, varia de 
250 ±  50 anos A.P. a 6.260 ±  110 anos A.P. (Sanford et al. 1985; 
Saldarriaga & West 1986) e sob uma floresta no Kalimantan oriental 
(Bornéu), de 350 a 17.510 anos A.P.(Goldammer & Seibert 1989).

2.4 Dinâmica paleoclimática

Muitas áreas na região neotropical têm sido afetadas por mudan
ças cíclicas na vegetação durante o curso da história geológica. Durante 
os ciclos climáticos dos últimos 60 milhões de anos (períodos Terciário 
e Quaternário; era Cenozóica), a floresta pluvial úmida em muitas re
giões foi, provavelmente,substituída, repetidamente, por floresta aberta
dc palmeiras e floresta de lianas e, em algumas regiões até mesmo por 
savanas, antes que o ciclo da vegetação voltasse via floresta aberta à 
floresta pluvial úmida. Todavia, os dados básicos em apoio a essas as
sertivas são ainda escassos. Certas áreas da região neotropical foram, 
provavelmente, afetadas mais intensivamente do que outras, por essas 
mudanças vegetacionais, ou, por ocasião de ciclos particulares, onde a 
floresta pluvial foi mantida mais ou menos imutável durante uma fase 
seca particular ("refúgios florestais"). Em outras palavras, os ciclos ve
getacionais paleoclimáticos seguiram vários "atalhos” em áreas diferen
tes e foram completos somente naquelas regiões onde a floresta pluvial 
foi substituída por vegetação não-florestal durante uma fase seca. Para 
ser exato, a floresta neotropical e a vegetação não-florestal são antigas, 
tendo se originado durante o Cretáceo e no início do Terciário. Em áreas 
de sua ocorrência ininterrupta, florestas e savanas ofereceram, continua
mente, condições ecologicamente estáveis e uniformes às espécies de 
animais tropicais. É a distribuição geográfica abrangente desses tipos de 
vegetação que têm variado impressionantemente em resposta às mudan
ças climáticas mundiais da era Cenozóica. Os estudos geocientíficos re
vistos brevemente a seguir destruíram completamente a antiga noção 
dos trópicos como ambientalmente estáveis durante os tempos geoló
gicos.
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Evidências obtidas de muitas regiões da América tropical indicam 
que alterações climático-vegetacionais extensivas ocorreram durante os 
últimos milhões de anos (revisões recentes incluem as de Ab’Saber 
1982, Tricart 1985, Bigarella & Ferreira 1985, Haffer 1987a, Schubert
1988, Hoppe & Schobbinghaus 1991). Dentre os dados examinados 
nessas revisões há os seguintes: os sedimentos no Lago Valência, no 
norte da Venezuela, registram pelo menos quatro ciclos de enchimento 
e dessecação do lago; campos de dunas nos lhanos do leste da Colômbia 
e sudoeste da Venezuela, ao norte da Amazônia, foram ativos durante o 
fim do Pleistoceno; flutuações vegetacionais nessas regiões têm sido 
documentadas através de estudos de paleopolén. Observações geomor- 
fológicas extensivas indicam uma alteração de períodos climáticos úmi
dos e áridos também para as regiões norte, leste e central do Brasil, 
incluindo porções da Amazônia inferior, durante o Pleistoceno. Na úl
tima região, Tricart (1974/1975), examinou a área geral de Santarém, 
na foz do Rio Tapajós e notou intensa dissecação da superfície do solo 
que teria ocorrido durante condições climáticas secas do passado geo
lógico recente. Jornaux (1975), também concluiu que uma fase semi- 
árida maior e relativamente longa, precedeu o período úmido presente.

Evidências geológicas e palinológicas adicionais, da ocorrência de 
períodos climáticos secos na região tropical da América do Sul, durante 
o Quaternário, e que resultaram no desaparecimento temporário de flo
restas densas das respectivas áreas de amostragem, foram coligidas, re
centemente, no centro, sudoeste e sudeste da Amazônia (Fig. 2).

As florestas pluviais em Pitinga, a cerca de 250km ao norte de 
Manaus (Fig. 2, n- 4) têm camadas subjacentes de sedimentos variados, 
grosseiros e extremamente pobres que incluem camadas de fanglome- 
rado associadas a depósitos pláceres ricos em ouro e estanho (Veiga et 
al. 1988: 166, Hoppe & Schobbinghaus 1991: 1820). Tais sedimentos 

datam, provavelmente, do Pleistoceno médio e têm apreciável distri
buição lateral ao longo de um extensivo padrão de paleodrenagem. A 
natureza desses sedimentos clásticos indica que foram depositados sob 
condições climáticas semi-áridas e na ausência de floresta pluvial densa 
na maior parte dessa região. A mesma interpretação se aplica para a 
origem de outros depósitos pláceres na Amazônia brasileira tais como, 
por exemplo, na região do Xingu, Teles Pires-Juruena, médio Tapajós e 
norte de Rondônia (Veiga et al. 1988, Bettencourt et al. 1988). Bibus 
(1983), também, relatou a ampla ocorrência na região do médio Rio 
Tapajós (Fig. 2, n- 3) e nas baixadas ao redor da Serra do Cachimbo 
(Fig. 2, n- 2) de detritos grosseiros na superfície de depressões, acu
mulados durante um período de forte erosão quando o clima do fim do



Fig. 2: Regiões da Amazônia onde foram encontrados, recentemente, indícios 
paleoecológicos adicionais de períodos climáticos secos do fim do Pleistoceno. 
Outros dados da Amazônia são mencionados no texto. Para mudanças climáti- 
co-vegetacionais do Quartenário são também disponíveis dados básicos impor
tantes do norte da América do Sul e de várias partes do Brasil fora da Amazônia 
(não indicados neste mapa). 1 — Serra dos Carajás; 2 — Região da Serra do 
Cachimbo; 3 — Região do Rio Tapajós inferior; 4 — Região de Pitinga; 5 — 
Região de Porto Velho e Humaitá; 6 — Região do Rio Acre; 7 — Rio Caquetá 
superior. A linha pontilhada segue o limite externo aproximado da região da 
floresta Guiano-Amazônica anterior a recente desflorestamento. Veja o texto 
para pormenores adicionais.

Quaternário era semi-árido e a vegetação da floresta pluvial tinha desa
parecido largamente dessas regiões. Depois dessa fase, camadas arenosas 
cobriram a região toda sob um clima ainda mais seco (Bibus 1983). 
Observações geomorfológicas de Emmerich (1988) em Rondônia (re
giões de Porto Velho e Humaitá; Fig.2, n- 5), também indicam um 
clima semi-árido e vegetação aberta nessa parte sul da Amazônia durante 
o fim do Terciário e fases climáticas áridas do Pleistoceno. Florestas 
voltaram a cobrir essas últimas regiões seguindo bacias e vales de rios.
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Através da sub-bacia do Acre (região superior do Rio Purús e in
ferior do Rio Acre; Fig.2, n9 6), precipitados de gesso e aragonita, as
sociados com sedimentos superficiais de granulação fina, indicam a des- 
secação de um extenso sistema fluvial-lacustre, devida a condições cli
máticas áridas, há cerca de 53.000 anos, isto é, durante o último ciclo

As cimeiras relativamente planas e limitadas da Serra dos Carajás, 
no Pará (Fig. 2, n9 1), são cobertas por vegetação aberta sobre canga e
circundadas por todos os lados por florestas pluviais densas sob condi-

Análises geológicas e de paleopolens de uma área nuclear coleta
dos num brejo, existente num desses platôs, revelaram quatro períodos 
de regressão de floresta pluvial dessa região geral durante os últimos
60.000 anos (Absy et al. 1991). O conteúdo de pólen na superfície da 
área nuclear (representativa da situação presente) indica uma ampla flo
resta pluvial a despeito da ocorrência da vegetação de canga ao redor do 
sítio de amostragem, mostrando, assim, a importância do perfil do pó
len do core relativamente à vegetação da região geral e não apenas para 
a vegetação local do próprio platô examinado. Na Amazônia superior 
ocorrem cascalhos em sedimentos de terraços no curso do Rio Caquetá, 
no sudeste da Colômbia (Fig. 2, n9 7), os quais indicam condições de 
assoreamento temporárias, mais torrenciais do que aquelas predominan
tes ao longo desse rio (Eden et al 1982).

Tais cascalhos podem ser interpretados como indicadores de fases 
periódicas de condições áridas, ou, pelo menos, fortemente sazonais, na 
região de mananciais andinos. Isso não quer dizer, é claro, que todos os 
vales e várzeas dos maiores rios ou de muitos tributários menores da 
Amazônia, bem como de outras regiões da América tropical afetadas por 
fases climáticas áridas do passado tenham provavelmente permanecido 
úmidos e extensivamente florestados, mesmo durante o pico de perío
dos secos. Tais habitats ribeirinhos podem, também, ter servido como 
refúgios florestais para certos elementos da mata, apesar de sua estrei- 
teza e depleção geral de fauna (Meave et al. 1991).

Esses novos dados geocientíficos, resumidos acima, junto com os 
indícios de que já se dispunha, comprovam as amplas flutuações climá
tico-vegetacionais na Amazônia durante o Quaternário. Os dados vêm 
principalmente das regiões periféricas ao norte, sul e baixa Amazônia, 
embora a forte evidência de Pitinga e da região do baixo Tapajós refi
ra-se igualmente a porções da Amazônia central. Até o presente não se 
dispõe de indicações de fragmentação de floresta pluvial para a Ama



zônia superior; a acidentada região fronteiriça entre o Brasil e o Peru 
(alto Purús e Rio Juruá) parece ser uma área particularmente promis
sora para estudos detalhados de campo a esse respeito.

Os dados geocientíficos disponíveis até agora são insuficientes 
para permitir o mapeamento das mudanças na distribuição da vegetação 
da floresta e não-floresta durante os vários períodos climáticos e, em 
particular, para o traçado da história e da exata localização de áreas de 
florestas e savanas residuais que, presumivelmente, serviram como re
fúgio para a flora e a fauna da Amazônia durante períodos climáticos 
adversos (veja Prance 1982, Prance & Lovejoy 1985 e Whitmore & 
Prance 1987, para análises sumárias acerca da possível localização dos 
refúgios de floresta e não-floresta na Amazônia durante o fim do Pleis-

A base astronômica das oscilações climáticas tratadas acima são os 
ciclos de Milankovitch, assim chamados em homenagem ao astrônomo 
e matemático Milankovitch que primeiro se ocupou do assunto em 
1930. Esses ciclos têm operado continuamente durante pelo menos uma 
porção principal da história da Terra (na medida em que se tornou co
nhecida nos últimos anos) e não apenas durante a Epoca Glacial dos 
últimos dois milhões de anos (Quaternário). Foram os causadores das 
oscilações no nível do mar, alterações rítmicas de facies dos estratos 
sedimentares do Mesozóico e Cenozóico e mudanças climático-vegeta- 
cionais nos continentes (Fischer 1981, Herbert & Fischer 1986, Olsen 
1986, Levinton 1988: 453, Bartlein & Prentice 1989, Berger et al.
1989, Bennett 1990). Os ciclos de Milankovitch são devidos a processos 
celestiais com periodicidades de aproximadamente 20.000, 44.000,
100.000 e 400.000 anos e resultam de: (1) a variação da distância Ter- 
ra-Sol devida a interações gravitacionais da Terra com outros planetas e 
o Sol (ciclos de precessão; 23.000 e 19.000 anos), (2) o aumento e 
decréscimo da inclinação do equador na órbita da Terra ao redor do Sol 
(ciclos de obliquidade; 41.000 e 54.000 anos) e (3) a variação na forma 
da órbita da Terra ao redor do Sol (ciclos de excentricidade; 95.000,
123.000 e 413.000 anos). Essas oscilações de curto prazo (alta freqüên
cia) em termos geológicos, foram sobrepostas a uma tendência de res
friamento gradual do clima da Terra desde o início do Cenozóico, há 
cerca de 60 milhões de anos, marcada por acentuados declínios ocasio
nais, como por exemplo, 37 milhões e 2,5milhões de anos atrás. O gra
diente térmico latitudinal tornou-se alcantilado durante o curso do final 
do Terciário, quando as médias anuais de temperatura aumentaram nos



trópicos e a temperatura de verão decresceu nas altas latitudes. O sur
gimento de camadas de gelo continentais no Quaternário está relacio
nado à configuração dos continentes e/ou formação de montanhas e 
acompanhou o crescimento das calotas de gelo nos pólos sul e norte, que 
se iniciou durante o Mioceno, há 15 e 6 milhões de anos respectiva
mente.

Durante as oscilações climáticas do Cenozóico (Terciário e Qua
ternário) causadas pelos ciclos de Milankovitch, as florestas nas latitudes 
temperadas e tropicais sobreviveram a fases secas em áreas remanes
centes (fragmentos florestais ou "refúgios") e reexpandiram-se durante 
períodos úmidos, quando, reciprocamente, a vegetação não-florestal 
aberta era mais limitada em extensão. E provável que tenha ocorrido 
uma redução de 50% na massa de árvores florestais durante os períodos 
frio-secos do Pleistoceno (Livingstone 1980). Os remanescentes de uma 
zona de vegetação tropical durante um período climático adverso repre
sentaram, provavelmente, todas situações intermediárias, desde grandes 
e extensos blocos a pequenos e dispersos sítios em "mini-refúgios” loca
lizados onde condições favoráveis permitiram a existência continuada 
das respectivas biotas ou porções de biotas. Pormenores permanecem 
desconhecidos.

3. Indicadores de Tempos

3.1 História e evolução geológica

A continuada sedimentação diferencial da bacia da Amazônia cen
tral durante as eras Mesozóica e Cenozóica seguiu o indicador de tem
pos. As regiões de velhas terras do escudo guianense ao norte do rio 
Amazonas e do escudo brasileiro ao sul foram gradualmente levantadas 
durante esses períodos. Do fim do Mioceno (final do Terciário) pro
gressivamente, e em resposta aos primórdios da elevação dos Andes no 
oeste, o rio Amazonas começou a construir um grande delta no oceano 
Atlântico, por sobre e além de uma antiga plataforma de carbonato. A 
elevação andina continuou através do Plioceno (e ainda continua na 
época atual) conduzindo à emergência das terras baixas da Amazônia 
superior e ao estabelecimento do padrão de drenagem dirigido para o 
leste na Amazônia. As chapadas residuais (tepuis) da região fronteiriça 
ao sul da Venezuela e extremo norte do Brasil, formavam, originalmen
te, um contínuo piatô elevado de arenito, o qual, crescentemente, foi 
dissecado pela erosão durante os últimos 60 milhões de anos (período 
Terciário). Estudos geomôrfológicos podem eventualmente permitir a

E stu d o s  A van çad o s, 6(15), 1992 1 7



determinação da seqüência hierárquica da dissecação dessa páleo-chapa- 
da, hoje desfeita em remanescentes de erosão, muito limitados. De 
modo geral, os processos geológicos acima, aqui interpretados direcio
nalmente, também podem ser vistos como parte de um ciclo principal 
de elevação e intemperismo gradual e eventual desaparecimento de todo

Processos geológicos direcionais e as conseqüências dos ciclos de 
Milankovitch determinaram um efeito extremamente importante dos 
indicadores de tempos (Fig. 3): diferenciação orgânica e evolução, isto 
é, especiação e divergência. Os eventos razoavelmente bem conhecidos 
para a escala de 20.000 a 100.000 anos durante o Quaternário, espe
cialmente com respeito à ruptura das comunidades animais e vegetais, 
têm sido um fator permanente durante a história da Terra (veja acima), 
embora, possivelmente, de amplitude inferior durante o período pré- 
Quaternário e geralmente não reconhecido por causa da análise gros
seira da maior parte dos registros paleontológicos (Bennett 1990, Ter
borgh 1992). Na medida em que o clima mudou, em resposta aos ciclos 
de Milankovitch, as comunidades dispersaram-se e novas comunidades 
desenvolveram-se sob condições ambientais alteradas. Ditribuição de 
espécies, composição de comunidades locais e situações competitivas 
mudaram à medida que espécies se ajustaram a condições diferentes; 
novas adaptações acumularam-se sob um novo regime. Os ciclos de 
Milankovitch levaram à alternância cíclica entre continuidade de habitat 
(quando as distâncias distribucionais da espécie animal respectiva eram 
mais ou menos extensivas) e descontinuidade de habitat (quando as dis
tâncias de espécies estreitamente adaptadas eram fragmentadas). Dessa 
maneira, variações cíclicas orbitais supriram as condições necessárias 
para que ocorressem a especiação geográfica (Mayr 1942, 1963) e a 
rápida divergência evolucionária em populações comparativamente res
tritas de animais e vegetais durante períodos de fragmentação dos ha
bitats. Esses processos evolutivos são efeitos dos indicadores de tempos 
que colocam os processos ambientais abióticos cíclicos (analisados aci
ma) num contexto direcional. Espécies animais e vegetais, uma vez di
ferenciadas em um dos fragmentos de habitat (refúgios), podem ter 
seguido a movimentação dos habitats durante os ciclos vegetacionais 
subseqüentes, uma vez que as durações de espécies são usualmente mais 
longas do que os ciclos individuais de Milankovitch.

Durante sucessivos períodos climáticos secos do fim do Cenozói- 
co (fim do Terciário-Quaternário), alguns dos maiores refúgios flores
tais da Amazônia situaram-se, provavelmente, em áreas correspondentes 
em tomo de relevos pré-existentes (ao longo da base oriental dos Andes,
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ao redor das montanhas das Guianas — sul da Venezuela e aqueles do 
Brasil central). Isso pode ter levado a uma diferenciação adicional das 
populações dos refúgios, as quais, após terem iniciado o processo de 
diferenciação durante um primeiro ciclo, continuaram esse processo 
durante um ou mais dos períodos seguintes de isolamento geográfico 
("efeito de ressonância", Vanzolini 1973) até que eventualmente atin
giram status de espécie e foram capazes de dispersar-se através de re
giões maiores da Amazônia. É óbvio que em muitos grupos de organis
mos as populações que passaram por diferenciação não atingiram status 
de espécie durante um ou dois dos ciclos de Milankovitch de rápida 
sucessão, mas somente através do efeito adicional de vários desses ciclos 
e que as espécies, uma vez formadas, sobreviveram a muitos ciclos cli- 
mático-vegetacionais. O tempo necessário para o processo de especiação 
varia amplamente entre animais e vegetais, não levando em consideração 
fatores tais como o tamanho da população do refúgio ou a duração de 
um período particular de isolamento geográfico.

A teoria dos refúgios como foi proposta para a América tropical 
por Haffer (1969, 1974) e Vanzolini (1970, 1973; Vanzolini & Wil
liams 1970) enfatiza a multiplicação, extinção e migração de espécies 
animais em pulsações, em resposta às mudanças climático-vegetacionais 
da Terra, antecipando, assim, diversos aspectos da hipótese de alteração 
por pulsação (Vrba 1985), que também se baseia no reconhecimento de 
alteração faunística por pulsações, quase simultâneamente através de 
diversos grupos de animais, e em previsível sincronia com mudanças no 
ambiente físico. Originalmente a teoria dos refúgios aplicada à biota das 
zonas tropical e temperada foi admitida como referindo-se apenas ao 
Pleistoceno. Entretanto, com o reconhecimento de que os ciclos de 
Milankovitch influenciaram o clima durante a maior parte da história da 
Terra, a teoria dos refúgios é aplicável à diferenciação biótica, especial
mente no domínio terrestre, durante o Terciário e o Mesozóico.

3.2 Considerações recentes acerca da teoria dos refúgios

Populações vegetais e animais, ecologicamente especializadas, 
com reduzidas necessidades de habitat, que ficaram isoladas nos refúgios 
florestais e não-florestais durante fases climáticas adversas, tornaram-se 
extintas, sobreviveram sem muita alteração ou diferenciaram-se até nível 
taxionômico de subespécies ou espécies antes de entrar em contacto 
secundário, principalmente em áreas entre os refúgios, com populações 
da mesma espécie de outros refúgios durante uma fase sucessiva, favo
rável e ampla. Em vista de muitas evidências geocientíficas gerais e im-



portantes (revistas acima), diversos autores consideraram a teoria dos 
refúgios favoravelmente ao interpretarem seus próprios resultados de 
pesquisas sistemáticas e biogeográficas nos neotrópicos, como por exem
plo os colaboradores de várias obras recentes de múltipla autoria (Pran
ce 1982, Prance & Lovejoy 1985, Whitmore &  Prance 1987); veja 
também a discussão geral recente por Terborgh (1992) e a revisão dos 
refúgios florestais da planície tropical na ãfrica central por Colyn et al.

Desconsiderando a maioria das evidências geocientíficas, outros 
autores têm questionado a extensiva retração e possível fragmentação 
das florestas amazônicas durante períodos climáticos secos. Além disso 
eles deturparam certos aspectos do conceito de refúgio em suas revisões, 
dirigindo dessa maneira seus comentários a caricaturas distorcidas dessa 
teoria. Podemos citar os seguintes exemplos:

— Connor (1986) e Saio (1987) enfatizaram a "circularidade"do con
ceito de refúgio tendo os mesmos dados sido supostamente usados tanto 
na geração quanto na corroboraçao da hipótese. Na realidade, a sugestão 
original para a possível localização dos refúgios florestais na América 
tropical baseou-se no padrão de precipitação pluviométrica regional 
comum e em considerações do relevo superficial junto com outras evi
dências geocientíficas (Haffer 1969). Independentemente, os padrões 
de distribuição biótica sugeriram um conjunto de áreas nucleares (áreas 
de endemismo) para organismos florestais (Simpson & Haffer 1978). 
Uma comparação desses dois conjuntos de áreas, derivados independen
temente, mostrou que eles são em grande parte, coincidentes, o que 
sugere que as mudanças climáticas e a formação de enclaves florestais 
foram, provavelmente, a causa dos padrões de distribuição e diferen-

— Lynch (1988: 320) e Gentry (1989: 123) representaram o conceito 
de refúgio como referente a um único e geologicamente recente evento 
de vicariância. Na realidade, uma série de reversões climático-vegetacio- 
nais e eventos vicariantes associados, ocorridos durante o Pleistoceno (e 
o período Terciário precedente), serviram como hipótese para a causa da

— Diferenciação evolucionária complexa de faunas e eventos de especia
ção ocorreram durante o Terciário devidos a mudanças paleográficas e 
climáticas e antecederam os eventos de especiação do Pleistoceno (Sim
pson & Haffer 1978: 512, Haffer 1985: 137, 1987b: 147). Autor al
gum jamais afirmou (como Cracraft & Prum 1988: 603 criticaram) 
"... que a diversificação da biota neotropical é principalmente o resul



tado dc ... isolamento dentro de refúgios florestais Quaternários." O 
conceito de refúgios do Pleistoceno está relacionado, principalmente, 
com situação taxionômica inferior e padrões de diferenciação geologi
camente recente, e em conseqüência, refere-se principalmente, ao capí
tulo mais recente na história da biota neotropical.

— Connor (1988: 1027) assegurou que eu havia proposto: "... os li
mites das distribuições de espécies existentes hoje na Amazônia estariam 
fora de áreas admitidas como tendo sido refúgios florestais durante o 
rleistoceno". Entretanto, o que eu havia proposto era que zonas de 
contacto secundário entre subespécies bem diferenciadas e espécies pa- 
rapátricas estão agrupadas, principalmente, em áreas entre os centros de 
endemismo (refúgios presumidos).

— A descoberta de Colinvaux (1987) de que a floresta na escarpa orien
tal dos Andes equatorianos, a uma altitude de l.lOOm, durante o último 
período glacial era uma floresta úmida com elementos andinos é inte
ressante, mas em vista da altitude da localização do exemplo, próximo a 
Mera, e de dados anteriores da Colômbia, deixa de ser surpreendente. 
Em virtude do elevado gradiente de temperatura vertical nas montanhas 
tropicais durante períodos glaciais, pode ter sido possível para os ele
mentos da floresta andina subtropical existir em altitudes mesmo infe
riores a l.lOOm, durante períodos frios, quando, ao mesmo tempo, a 
floresta amazônica de terras baixas estava espalhada ao longo da base 
adjacente dos Andes, abaixo de 500m de altitude (onde se admite ter 
existido o refúgio da floresta Napo). Parece que as conclusões de Mera 
não podem ser tomadas diretamente como desmentindo (como afirmou 
Colinvaux) a previsão da hipótese de refúgios, de que uma extensiva 
floresta amazônica existiu na base oriental dos Andes equatorianos 
durante períodos climáticos áridos do Pleistoceno. Colinvaux (l.c.) su
geriu resfriamento ao invés de aridez, como sendo a resposta geral do 
clima na bacia amazônica à glaciação setentrional.

Cracraft & Prum (1988) enfatizaram o efeito das mudanças pa- 
leogeográficas do Terciário na explicação da origem de muitas espécies 
de pássaros neotropicais viventes e seus padrões de distribuição, embora 
tenham admitido (1988: 617): "A hipótese de refúgios permanece co
mo explicação viável para os padrões de vicariância documentados" (em 
muitos grupos de pássaros florestais). Em vista de discussões anteriores 
(e.g. Simpson & Haffer 1978: 512) e de evidência mais recente para as 
oscilações climático-vegetacionais do pré-Pleistoceno (veja acima), con
sidero-me incapaz de compreender a assertiva feita por Cracraft & Prum 
(1988: 616) de que "uma idade do Pleistoceno para a maioria dos taxa,
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em nível de espécie, na biota amazônica ... é uma conseqüência lógica e 
componente crítico da hipótese dos refúgios." Visto que os ciclos de 
Milankovitch são agora admitidos como tendo operado igualmente 
(conduzindo à formação de refúgios) durante períodos do pré-Pleisto- 
ceno, tal argumento é inaceitável. A teoria dos refúgios refere-se a pos
tulada origem de espécies em refúgios ecológicos independente da fase 
do período. Atualmente, técnicas moleculares, não são suficientemente 
refinadas para determinar a idade das linhagens de espécies viventes e 
distinguir entre a diferenciação do Pleistoceno e pré-Pleistoceno. Rá- 
sánen et al. (1987) sugeriram inundação regional temporária das por
ções centrais das bacias sub-andinas na Amazônia superior, que presu
mivelmente isolou populações animais nas áreas intercalares de terras 
altas (arcos geológicos), na parte oriental do Equador e do Peru, du-

Entre os autores recentes, partidários da teoria fluvial como uma 
interpretação da diferenciação regional da biota amazônica, estão 
Hershkovitz (1969, 1977), Saio (1987) e Capparella (1988). Segundo 
essa interpretação, populações animais e vegetais na Amazônia separa
ram-se pelo desenvolvimento do sistema fluvial, os leitos dos rios e suas 
várzeas atuando como barreiras à dispersão. O efeito das alterações flu- 
viodinâmicas sobre o processo de especiação em vertebrados ainda não 
está resolvido. Muitas populações separadas por rios largos são, na
turalmente, bem diferenciadas. Entretanto essas diferenças genético- 
morfológicas conspícuas de populações de pássaros e mamíferos, fre
qüentemente desaparecem de forma clinal próximo às regiões das nas
centes, onde as populações respectivas são largamente contínuas, uma 
vez que os rios são estreitos e deixam de ser barreiras. Os autores que 
dão ênfase ao modelo de especiação fluvial usualmente não discutem 
diversas dificuldades com esse modelo, tais como, por exemplo, a falta 
de isolamento geográfico de populações nas regiões de nascentes de 
rios; a transferência freqüente de uma extensiva porção de terra para o 
lado oposto de um rio cada vez que uma alça de meandro é interrompida 
(dessa maneira, mesmo organismos de dispersão reduzidas são rotinei
ramente "transportados11 passivamente, inclusive através de rios cauda - 
losos); a ocorrência de numerosas zonas de contacto entre subespécies e 
espécies de pássaros na Amazônia, em regiões florestais de terra firme 
ecologicamente uniformes (seus sítios, em muitos casos, não estão re
lacionados com rios grandes); o problema de especiação em pássaros de 
dossel de vôo vigoroso que facilmente atravessam rios largos; e a dife
renciação de espécies que habitam zonas de vegetação criadas por rios. 
Em geral, parece que os rios são superestimados como barreiras à dis



persão de animais sedentários (os quais podem ultrapassar uma barreira 
fluvial na região da cabeceira, atravessar o rio em algum tipo de balsa, 
ou ser transportados passivamente ao outro lado do rio quando uma alça 
de meandro for interrompida).

A teoria do refúgio fluvial combina aspectos da teoria fluvial com 
a de refúgios de diferenciação faunística. Populações animais têm sido 
presumivelmente isoladas em "semi-refúgios" separados por uma com
binação de rios amplos (acrescidos de suas várzeas) e por extenso 
terreno ecologicamente impróprio nas regiões das cabeceiras que per
deram as florestas em períodos climáticos secos. Se essa interpretação 
fosse examinada segundo a teoria fluvial, para cujo modelo as mudanças 
climático-vegetacionais da Amazônia não são decisivas, o argumento 
ficaria confuso.

A parte central do vale amazônico foi convertida numa região de 
extensivas lagoas e lagos, quando o nível do mar elevou-se a 50m acima 
do nível oceânico corrente durante os períodos interglaciais do Pleisto
ceno. A sugestão recente de que toda a Amazônia central foi ocupada 
por um grande lago, cujo nível elevou-se a cerca de 200m acima do nível 
oceânico atual, durante o fim do Quaternário (Frailey et al. 1988), per
manece especulativa até que diversas dificuldades desse modelo sejam 
resolvidas: o mesmo estrato sedimentário no sudoeste da Amazônia, 
que Frailey et al. (l.c.) interpretaram como depósitos lacustres, são con
siderados indicativos de um ambiente fluvial por Rãsãnen et al. (1987). 
Ademais, a natureza da suposta zona de barreira, próxima à desembo
cadura do rio Amazonas, capaz de reter o "Lago Amazonas" a um nível 
de superfície cerca de 200m acima do nível oceânico presente é inteira
mente desconhecida.

3.3 Conceituação da teoria dos refúgios na Amazônia

Durante a primeira metade deste século não havia modelos unifi
cados para o estudo da paisagem amazônica e sua biota. Presume-se que 
a vasta bacia sedimentária da Amazônia tenha sido preenchida gradual
mente, durante os últimos estágios de sua longa história geológica, com 
sedimentos límnicos, fluviais e continentais dos períodos Terciário e 
Quaternário (Harrington 1962). Supõe-se que a região toda tenha sido 
pouco afetada por flutuações climático-vegetacionais que influenciaram 
latitudes superiores do mundo durante os últimos dez milhões de anos 
(Terciário e Quaternário). Implicitamente, a idade, os padrões de adap
tações e distribuição de organismos da Amazônia e da biota tropical 
foram admitidos geralmente como tendo se originado durante o curso
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do período Terciário e, em qualquer caso, foram imaginados como sen 
do muito mais velhos do que aqueles das floras e faunas das zonas tem
peradas do norte e do sul. Agentes de diferenciação biótica sugeridos 
foram mudanças paleogeográficas na distribuição de terra e mar, bem 
como o desenvolvimento do sistema fluvial amazônico.

A proposta da teoria dos refúgios para a América tropical (Haffer 
1967a, 1969, 1974; Vanzolini 1970, 1973; Vanzolini & Williams 
1970; Müller 1973) desafiou várias posições anteriores defendidas por 
muitos pesquisadores a respeito de uma admitida estabilidade ambiental 
dos trópicos e uma supostamente velha idade geológica da maioria ou 
de todas as espécies da fauna amazônica. Em atenção a pedidos, incluo 
aqui alguns comentários acerca das considerações que me levaram a pro
por o conceito de refúgio 25 anos atrás. Comecei a aplicar esse modelo 
à biota tropical americana durante meados da década de 60, baseado nos 
resultados de pesquisas geológicas e ornitológicas de campo em viagens 
que fiz na Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia entre 1957 e 1967. 
Minha formação como geólogo e paleontólogo foi obtida na Alemanha. 
Ao mesmo tempo, tornei-me um ornintólogo amador. Acompanhara a 
literatura sobre a história do Pleistoceno da biota Paleártica e de diversas 
zonas de contacto de taxa intimamente relacionados de pássaros no 
norte da Alemanha, onde se hibridam como subespécies (e.g. Corvus c. 
coronej C. c. cornix) ou se excluem geograficamente como espécies sem 
hibridação, na estreita zona de sobreposição (e.g. Luscinia luscinia/ L. 
megarhynchos). Em 1957 aceitei o oferecimento de uma companhia in
ternacional de petróleo para conduzir pesquisas geológicas de campo na 
Colômbia, o que me daria a oportunidade de tornar-me familiarizado 
com uma fauna tropical. Durante diversos anos de pesquisas geológicas 
de campo, em lombo de mula e em canoas nas florestas e savanas das 
terras baixas tropicais da Colômbia, estudei os estratos geológicos e sua 
história estrutural durante o período Terciário, quando se originaram os 
Andes setentrionais. Ao mesmo tempo coletei espécimes de pássaros 
numa base seletiva, concentrando-me naquelas espécies que apresenta
vam certos problemas taxionômicos ou biogeográficos, como ficou de
terminado através de estudos em literatura relevante.

De maneira geral, esperava encontrar certa congruência de direção 
e extensão das estruturas geológicas (e.g. zonas de elevação e sedimen
tação) com as características biogeográficas mapeadas nessa região, por
que admiti uma idade comparável das estruturas geológicas e dos pa
drões biogeográficos. Em outras palavras, esperava ser capaz de corre
lacionar, de maneira aproximada, as séries de distribuição de espécies de 
pássaros florestais e a localização das zonas de contacto entre subespé-
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cies e espécies representativas no noroeste da Colômbia com certas ca
racterísticas geológicas naquela região. Entretanto, isso era apenas parte 
do problema. Como exemplo, as estruturas geológicas levantadas no 
Terciário, ao longo de ambos os lados do Vale Atrato inferior, no no
roeste da Colômbia, continuam sem qualquer interrupção geológica até 
o leste do Panamá; tais estruturas são cobertas em ambas regiões com 
um manto de florestas tropicais. Por outro lado, certo número de taxa 
de pássaros intimamente relacionados, mas com diferenças pronuncia
das, habitam as florestas ao longo das partes panamenhas e colombianas 
dessas cadeias de montanhas. A noroeste da Colômbia e próximo à 
fronteira do Panamá, esses pássaros diferentes excluem-se mutuamente, 
de maneira abrupta, ao longo de zonas de contacto nítidas que repre
sentam zonas principais de descontinuidade biogeográfica (Haffer 
1967a,b) e que cruzam as estruturas geológicas em ângulo reto.

Essa situação de formas geológicas uniformemente florestadas e 
estruturalmente contínuas sendo ocupadas, nas porções panamenhas e 
colombianas, por membros de diferentes faunas florestais não permitiu 
estabelecer-se a correlação da origem das estruturas geológicas (do pe
ríodo Terciário) com o desenvolvimento dos padrões de distribuição 
desses pássaros representativos. Por outro lado, indicações para flutua
ções climático-vegetacionais durante o Quaternário na Colômbia (como 
se divulgava com base em estudos de paleopólen por T. van der Ham- 
mendos Serviços Geológicos de Bogotá, Colômbia, durante os anos 60) 
parecem fornecer uma resposta ao problema da origem de alguns dos 
padrões biogeográficos de distribuição e diferenciação de aves a nível de 
subespécies e espécies, em particular as razoavelmete numerosas zonas 
secundárias de contacto de bandos de pássaros no noroeste da Colôm
bia. Esse conjunto de zonas de contacto localiza-se entre dois centros de 
endemismo de fauna, respectivamente na América Central e na região 
de Chocó, no oeste da Colômbia (Haffer 1967a, b). Possivelmente, 
florestas abertas ou mesmo vegetação não-florestal substituíram, repe
tidamente, as atuais florestas semi-sempre-verdes nas regiões de terras 
baixas do noroeste da Colômbia e do leste do Panamá durante diversas 
fases climáticas secas do Pleistoceno, isto é, durante os últimos dois 
milhões de anos (e após a formação das estruturas geológicas nessa re
gião), quando florestas úmidas de terras baixas retraíram-se para áreas 
de precipitação particularmente elevada, tais como ao redor das cadeias 
de mais altas montanhas na Meso-América e na região de Chocó, do 
oeste da Colômbia.

Dessa forma, uma fauna de floresta densa na Meso-América pode 
ter sido separada repetidamente de uma fauna florestal do oeste da
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Colômbia, levando à diferenciação de certo número de subespécies e 
espécies componentes durante períodos de isolamento geográfico. Pre
sumivelmente, florestas separadas reuníram-se, formando novamente 
uma zona de floresta contínua desde a região de Chocó, através das 
terras baixas do noroeste colombiano, até a Meso-América, durante fa
ses climáticas úmidas tais como no presente. Sob esse modelo, os pás
saros florestais endêmicos representativos da América Central e oeste 
colombiano seguiram sua expansiva zona de habitat e reuníram-se no 
noroeste da Colômbia, ao longo das zonas de contacto, como estão 
mapeadas hoje. Considero esta uma interpretação plausível, embora não 
existam dados palinológicos do Quaternário da própria região do Rio 
Atrato inferior disponíveis para corroborar esse modelo (mas apenas de 
outras partes do norte e leste colombiano). A fim de testar a validade 
regional dessa hipótese relativa às mudanças climático-vegetacionais e 
seus efeitos biogeográficos na América tropical, apliquei esse modelo, 
numa etapa seguinte, para a Amazônia e sua avifauna. Os componentes 
básicos do modelo amazônico (Haffer 1969) foram: (a) zonas de altas 
precipitações pluviométricas na parte central da América do Sul, como 
é determinado, pelo menos em parte, pelo relevo superficial (e.g. pró
ximo à base oriental dos Andes, ao redor das chapadas do sul da Vene- 
zula, à base nordeste das montanhas no interior das Guianas e ao longo 
da base norte das chapadas do Brasil central), bem como (b) os resul
tados de observações geomorfológicas, por diversos autores, no sul da 
Venezuela, Amazônia inferior, Brasil central e leste do Peru, indicando 
de um modo gf*ral, e, provavelmente, que durante o Quaternário, con
dições climáticas mais secas do que as atuais prevaleceram repetidamente 
sobre grandes partes da Amazônia. Estudos palinológicos do norte da 
América do Sul (T. van der Hammen e colaboradores) também reve
laram repetidas alterações vegetacionais sobre certas áreas durante o 
Quaternário. As interessantes considerações feitas por Vanzolini 
(1967) e Vanzolini & Ab’Saber (1968), quanto ao provável efeito de 
tais flutuações climático-vegetacionais sobre as faunas da Amazônia e do 
sudeste brasileiro, respectivamente, estimularam meus próprios estudos 
biogeográficos de diversos grupos de pássaros amazônicos, em particu
lar o mapeamento de regiões onde espécies endêmicas com distribuição 
restrita de grupos em "áreas de endemismo" (áreas nucleares ou centros 
dc distribuição) e de zonas de contacto secundário entre pares de mem
bros de espécies e subespécies que são encontrados, principalmente, em 
regiões entre as áreas de endemismo. Uma comparação dos dois con
juntos, derivados independentemente, de áreas na Amazônia (de alta
precipitação pluviométrica e de endemismo de espécies), mostrou que 
são em grande parte, coincidentes, o que sugeriu que as mudanças cli
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máticas e a formação de presumíveis regiões florestais isoladas (refú
gios), foram provavelmente, a causa dos padrões de distribuição e di
ferenciação de aves observados (Haffer 1969, 1974). Independente
mente e ao mesmo tempo, Vanzolini (1970, 1973; Vanzolini & Wil
liams 1970) chegaram a conclusões idênticas a respeito do significado 
biogeográfico das flutuações climático-vegetacionais na América tropi
cal, usando materiais e métodos diferentes. Esses herpetólogos encon
traram áreas nucleares de expressão uniforme de caracteres no lagarto 
Anolis chrysolepis, separadas por regiões onde variação complexa dos ca
racteres sugere hibridação e introgressão ao longo de zonas de contacto 
sencundário.

4. Riqueza em espécies de pássaros na Amazônia

Estudiosos da diversidade biológica nos trópicos reconhecem as 
seguintes questões e problemas relacionados: (1) Quais são os padrões 
regionais de variação na riqueza em espécies? Aspectos geográficos da 
riqueza em espécies. (2) Como "funcionam" as comunidades tropicais 
ricas em espécies? Esta questão refere-se a aspectos ecológicos da riqueza 
em espécies, em particular aos mecanismos de coexistência de nume
rosas espécies, isto é, à manutênção da elevada riqueza tropical em es
pécies. (3) Por que os números de espécies são tão mais elevados nas 
faunas tropicais quando comparados aos das faunas de zona temperada? 
Aspectos.históiico-evolucionários da riqueza em espécies: a origem da 
elevada riqueza tropical em espécies.

4.1 Aspectos geográficos regionais

A riqueza local em espécies de pássaros que envolve todos os tipos 
de floresta é bastante alta no extremo oeste da Amazônia (superior a 500 
espécies) e declina com o aumento da distância dos Andes (Haffer
1990). Riqueza muito elevada (400-500 espécies) caracteriza avifaunas 
locais das florestas que se estendem da Amazônia superior em direção 
ao extremo leste, nas regiões montanhosas ao norte e sul da parte central 
do vale amazônico (onde a riqueza em espécies é um pouco reduzida, 
ocorrendo menos de 400 espécies em sítios separados). Esse padrão
regional geográfico pode refletir a situação ecológica global de solos 
pobres em nutrientes na região da Amazônia central, cercada ao norte, 
sul e oeste por extensivos distritos compostos por áreas colinosas a 
montanhosas. Aqui os solos são um pouco mais ricos em nutrientes, 
podendo presumir-se, então, que mantenham faunas e floras correspon
dentemente mais ricas, especialmente no extremo oeste próximo aos
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Andes, onde magnificentes florestas de várzeas sobre ricos solos aluviais 
são muito difundidas. Florestas da Amazônia superior geralmente exi
bem a flora e a fauna mais diferenciadas do mundo (Gentry 1988). Os 
dados de pássaros são comparáveis aos dos padrões geográficos de ri
queza de espécies em árvores, borboletas, répteis e anfíbios.

Um número razoavelmente grande de espécies endêmicas de pás
saros habita pequenas áreas geográficas, seus centros de origem agru
pam-se em diversas, ao invés de reduzidas, regiões da Amazônia (áreas 
de endemismo designadas por Haffer, 1969: Napo, Inambarí, Imerí, 
Rondônia, Guiana e Belém). Enquanto as considerações ecológicas do 
meio ambiente amazônico atual podem explicar os padrões regionais da 
riqueza em espécies de aves, as espécies de pássaros caracterizando as 
áreas de endemismo podem ter se originado devido às vicissitudes da 
história geológica da região amazônica durante o Cenozóico (Terciá-

4.2 Manutenção da riqueza em espécies

A complexa estrutura da floresta pluvial e a enorme diversidade de 
espécies vegetais sob um clima tropical permitem a coexistência de gran
de número de espécies animais nos sítios florestais locais, através de 
reduzida especialização ecológica. Além disso, a dinâmica da fase lacunar 
e a dinâmica fluvial geram continuamente heterogeneidade de habitat 

em larga escala (veja acima). Dessa maneira esses ciclos de perturbação 
contribuem efetivamente para a manutenção da riqueza em espécies tro
picais. Muitas espécies animais que habitam a floresta pluvial são am
plamente distribuídas, geográfica e ecologicamente, ocupando uma va
riedade de habitats, ao passo que outras espécies são mais especializadas 
ecologicamente e ocorrem apenas em certas manchas de microhabitat, 
tais como, por exemplo, na copa de um emaranhado de trepadeira, em 
sítios de clareiras ou em faixas de determinada vegetação ao longo de 
cursos d’água florestais. A dinâmica da fase lacunar pode suprir sufi
ciente separação espacial no caso de populações de pequenos inverte
brados para que ocorra diferenciação de subespécies ou espécies. Esse, 
entretanto, não é o caso de animais vertebrados. Muitos destes são es
pecificamente adaptados à ocorrência de mancha de seus habitats par
ticulares na floresta pluvial ou áreas de savanas. Portanto, a dinâmica da 
fase lacunar não pode ser considerada como fator causai para a origem 
da alta diversidade de espécies, na fauna amazônica de vertebrados. O 
papel da dinâmica fluvial como fator para a separação espacial de po
pulações e ulterior especiação parece óbvio no caso de grupos inverte
brados que habitam o interior de florestas pluviais, porém é menos certo



cm relação a animais vertebrados; esses últimos estando freqüentemente 
em amplo contacto nas regiões de cabeceiras, onde os rios deixam de ser

4.3 Origem da riqueza em espécies

A origem da elevada diversidade de espécies nos trópicos está pro
vavelmente ligada aos ciclos de distúrbios causados pelos processos de 
Milankovitch através da história da Terra. A fragmentação do habitat e 
do centro de origem de animais florestais e nao-florestais durante ciclos 
climático-vegetacionais sucessivos conduziram á diferenciação de su- 
bespécies e espécies em refúgios durante períodos de isolamento geo
gráfico. A teoria dos refúgios ressalta a diferenciação de faunas tropicais 
e extra-tropicais por surtos dirigidos por eventos de vicariância ambien
tal cíclica. Os ciclos de Milankovitch atuaram como eficiente "bomba de 
especiação", impulsionando os mecanismos de evolução orgânica. To
davia, muitas espécies também se tornaram extintas em "armadilhas de 
espécies" quando seus habitats retraíram-se a menos de certo tamanho 
mínimo, durante períodos ecologicamente desfavoráveis. Outras espé
cies permaneceram indiferenciadas. O balanço do efeito dos mecanismos 
atuando como "bombas de espécies" e "armadilhas de espécies", respec
tivamente, determinou se a diversidade de espécies de um grupo de 
animais que habitam uma dada região aumentou ou diminuiu durante 
um determinado período geológico. E provável que em muitos casos a 
extinção crescente e a geração de espécies tenham se compensado mu
tuamente e a diversidade de espécies tenha permanecido mais ou menos 
inalterada, não obstante a alta reposição faunística. O efeito das oscila
ções de Milankovitch também incluiu, naturalmente, (1) flutuações de 
temperatura durante o Pleistoceno em montanhas tropicais, conduzindo 
à disjunção alternada e à continuidade de centros de origem animal, 
através de deslocamento vertical de suas respectivas zonas de habitat e 
(2) flutuações no nível do mar em regiões costeiras dos continentes, 
conduzindo à separação temporária e reunião de certas ilhas e suas fau-

Além do efeito das oscilacões de Milankovitch, durante a história 
geológica da Terra, outros processos causaram a formação de barreiras 
para diferentes grupos de animais, iniciando assim a especiação. São 
eles: (1) mudanças paleogeográficas na distribuição de terra e mar que 
ocorreram mais irregularmente e em marcha mais vagarosa do que os 
ciclos de Milankovitch; (2) mudanças climáticas ao longo do lado a 
sotavento de cadeias de montanhas crescentes causaram mudanças ve- 
getacionais numa escala razoavelmente local; (3) separação e deriva



continental seguindo uma seqüência hierárquica de eventos de vicariân- 
cia, através da formação de barreiras oceânicas mais ou menos perma
nentes; só raramente essas barreiras desapareceram de novo graças à 
colisão continental (e.g. índia e Ásia no Eoceno) ou ao desenvolvimento 
de uma conexão vulcânica como a ponte de terra na Meso-América re- 
ligando secundáriamente as Américas do Norte e do Sul no fim do Plio- 
ceno (cerca de 3 milhões de anos atrás); (4) erosão continuada de ca
deias de montanhas e terras rasas, como os montes testemunhos (tepuis) 
da região de fronteira entre Venezuela e Brasil (tratadas acima). Esses 
processos geológicos todavia, são todos mais ou menos especiais no 
sentido de ser improvável sua reversão numa época posterior. Para ser 
eficaz, a evolução através de especiação alopátrica requer um mecanismo 
impulsionante previsivelmente reversível, da ordem de dezenas ou cen
tenas de milhares de anos consistentes com as taxas de diversificação 
biológica. Os ciclos de Milankovitch suprem exatamente tal mecanismo. 
Além disso, a transição entre florestas e savanas opera aparentemente no 
princípio limiar, de sorte que uma pequena mudança nas condições cli
máticas pode resultar numa alteração maior na distribuição desses tipos 
de vegetação, impulsionando, assim, um mecanismo de vicariância 
maior. Processos climáticos repousam, provavelmente, na raiz de boa 
parte da especiação que ocorreu em tempo geológico, especialmente no 
domínio terrestre nos continentes e, possivelmente, também nas ca
madas marinhas superficiais.

Um fator adicional responsável pela origem da elevada riqueza 
tropical em espécies é a área de ambientes tropicais consideravelmente 
maior do que a extra-tropical, em conjunção com a simetria climática de 
ambos os lados do equador (Terborgh 1973, 1992), veja fig.4. A área 
entre sucessivos graus de latitude é maior próxima ao equador, onde os 
trópicos formam uma faixa contínua, nos hemisférios norte e sul, visto 
que as zonas temperadas do norte e do sul estão separadas por milhares 
de quilômetros. Além disso, a temperatura média anual varia pouco com 
a latitude nas proximidades do equador até 25° de latitude (onde o 
gradiente de temperatura global diminui sensivelmente). Por essas ra
zões geográficas, os trópicos formam uma região contínua enorme em 
ambos os lados do equador através de vastas áreas de terra firme. Como 
Terborgh (1992: 150) destacou: "Aqui nós temos um caráter tempo- 
invariável da geografia da Terra que prevê maiores oportunidades para 
a especiação alopátrica ao redor do equador do que em latitudes maio
res. Além disso, as taxas de extinção nos trópicos deveriam ser inferiores 
porque áreas muito grandes tendem a manter grandes populações que 
são menos vulneráveis à extinção do que populações pequenas." Como 
uma das conseqüências dos fatores geográficos acima, flutuações cli-
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Fig. 4: Gradiente de temperatura global e área superficial. Encima, temperatura 
média anual de localidades continenciais de baixa elevação, decréscimo não per
ceptível do equador a uma latitude de cerca de 25 graus. Em latitudes superiores 
a temperatura média decresce uniformeménte até os pólos. Embaixo, a área da 
superfície da Terra entre isotermas de um grau centígrado de temperatura anual 
média decresce à medida que a latitude aumenta. A área de habitats disponíves 
para manter o processo de especiação é mais do que 10 vezes maior no equador 
do que em latitudes médias (segundo Terborgh, 1973,1992).
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mático-vegetacionais globais geram mais fragmentos de habitats isola
dos (refúgios) durante cada uma das muitas reversões nos trópicos do 
que nas zonas temperadas. Gerando um maior número de populações 
isoladas (e, portanto, na média, mais espécies novas) por unidade de 
tempo geológico, a evolução como fenômeno de indicador de tempo, 
processou-se mais rapidamente e mais efetivamente nos trópicos do que 
em latitudes maiores, embora o mecanismo de especiação, por si, é cla
ro, tenha sempre se verificado de maneira idêntica nas faunas tropical e

Depois de examinar dados da Amazônia, indicativos de alterações 
vegetacionais em passado geológico recente, podemos formular a ques
tão: "Quais são as diferenças entre os desmatamentos de hoje nos tró
picos e o presumido desaparecimento de densa vegetação em certas áreas 
durante períodos climáticos secos do passado?" Entre muitas eu vejo as 
seguintes diferenças: (1) o desflorestamento, ao contrário da formação 
de refúgios no passado geológico, não está estritamente relacionado a 
gradientes climáticos, de sorte que é  mais provável que o impacto seja 
de um tipo qualitativamente diferente; (2) o desflorestamento não é 
meramente uma retração como no passado, quando deixava refúgios 
extensivos intactos, mas um processo que conduz à fragmentação de
sastrosa da paisagem inteira, numa escala geográfica pequena, com a 
extinção processando-se muito rapidamente em pequenas manchas iso
ladas de habitat; (3) o desflorestamento é  também mais completo em 
grandes áreas dos trópicos do que no passado, quando florestas secas 
abertas e não savanas podem ter substituído florestas úmidas em gran
des áreas e, (4) o desflorestamento ocorre mais rapidamente ("brusca
mente" em linguagem geológica) sem nenhuma chance para o solo e a 
paisagem ajustarem-se. Todos os países tropicais estão fazendo esforços 
para preservar o máximo possível da riqueza em espécies tropicais crian
do reservas florestais e parques nacionais. Espera-se que as reservas se
jam projetadas de tal maneira que, do ponto de vista biológico, áreas
com importância biogeográfica particular sejam tratadas com priorida
de: (1) áreas com riqueza máxima em espécies, (2) áreas onde se agru
pam espécies localizadas (endêmicas), e, (3) áreas onde membros de 
pares de espécies e subespécies estejam em contacto secundário. Alguns 
desses aspectos biogeográficos foram considerados acima com respeito 
à avifauna da Amazônia. Espera-se que parte dos aspectos da fauna 
amazônica sejam preservados, não importando a interpretação de sua
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Ciclos de distúrbio ambiental, afetando a vegetação da floresta 
pluvial, incluem dinâmica de curto prazo e de fase lacunar localizada, 
dinâmica fluvial e ciclos crescentes de longo prazo climático-vegeta- 
cionais regionais e ciclos tectônicos. Esses ciclos hierárquicos de distúr
bio representam ciclos correntes de regeneração da floresta pluvial. São 
cíclicos no sentido de uma seqüência repetitiva de alterações. Todos os 
estágios dos ciclos de distúrbio são transitórios, isto é, nenhum repre
senta uma fase "inicial" ou "final". Assim, esses processos são exemplos 
de ciclos de tempo sem um componente de direção. A dinâmica da fase 
lacunar de curto prazo e a dinâmica fluvial contribuem, efetivamente, 
para a heterogeneidade ambiental necessária à manutênção da elevada

Flutuações climático-vegetacionais de longo prazo têm conduzido 
à fragmentações cíclicas de habitat em larga escala e à formação de re
fúgios ecológicos durante a maior parte da história da Terra. Essas flu
tuações foram causadas por ciclos astronômicos de Milankovitch, com 
periodicidades de 20.000 a 100.000 anos, isto é, consistentes com as 
taxas de diversificação biológica. Os ciclos de Milankovitch provisionam 
evolução através de especiação alopátrica, com um mecanismo impulsio
nador reversível, previsível, que operou como "máquina de especiação" 
ou "bomba de espécies", dignas de confiança, durante a maior parte da

A área de ambientes tropicais consideravelmente maior do que a 
de extratropicais, em conjunção com a simetria climática de lado a lado 
do equador, explica o fato de que mais espécies originaram-se nos tró
picos por unidade de tempo geológico. Nesse sentido a evolução ocor



reu mais rápida nos trópicos, embora o mecanismo de especiação em si

Organismos e espécies seguiram os indicadores de tempos de ge
nealogia ao longo das vias evolucionárias contingentes, impulsionadas 
por processos ambientais abióticos. A diferenciação evolucionária coloca 
esses processos ambientais cíclicos num contexto direcional.
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Palcoclimas c cspcciação 
em animais da América 
do Sul tropical
P. E. VANZOLINI

Os estudos zoológicos de especiação na América do Sul, feitos 
por sistemas de prática cvoiucionista, dependem estritamente 
de informações e, mais do que isso, de conceitos interdis- 

ciplinares. Dependem, por exemplo, da genética, para lhes dar uma 
racional teórica, além de importantes métodos ancilares; dependem da 
ecologia, para situar por outra face seus problemas teóricos e para 
compreender as situações dc campo; dependem da geomorfologia, da 
palinologia c das demais disciplinas que convergem para a 
paleoclimatologia, para que tenham uma racional histórica c a 
possibilidade de uma estimativa da velocidade dos processos estudados. 
Esta última dependência, a mais nova, c a que menos facilmente vem ao 
naturalista, tem tido importância ímpar, dadas as perspectivas de 
pesquisa que se abriram nos últimos vinte anos. Até hoje a sistemática 
evolutiva pouco tem dado, em troca, às ciências da Terra; ainda vai 
receber muito antes que possa começar a pagar sua dívida.

O problema da aquisição dc informações e conceitos interdiscipli- 
nares não é simples. As obras dc vanguarda são sempre escritas para 
especialistas, e seu dcciframcnto pelo leigo na matéria é impossível. Os 
próprios julgamentos dc valor — sobre a que literatura recorrer, em 
quem e quanto acreditar, c como avaliar o importe das contribuições de 
verdadeira novidade — não podem ser feitos fora da esfera profissional. 
De outro lado, a visão no campo, por elementar que seja, dc fatos ou 
processos relevantes, demanda orientação pessoal e de nível muito alto, 
porque os sistematas a quem é dada são autodidatas de formação incom
pleta e mal ordenada, e com grande pressa de resultados. Nesta palestra 
é minha intenção expor de maneira simples os fundamentos e a prática 
da pesquisa sobre especiação 11a América do Sul tropical, sua base his
tórica, que é das mais curiosas e inclui uma muito precoce (e ignorada 
pela maioria) contribuição da paleoclimatologia, nisso citando seletiva
mente algumas obras que, a meu ver, balizam o caminho, e fazendo 
delas crítica franca, dentro do entendimento dc que há necessidade ab
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soluta, no contacto interdisciplinar, da emissão dc julgamentos dc valor, 
que permitam ao não-cspccialista orientar-se dentro da complexidade da 
literatura. Também procuro dar uma idéia dc como a pesquisa é feita 
com a mão, que fatos c bichos nos apresentam os problemas c nos ser
vem dc base para generalizações. Ilustrarei meus comentários com pes
quisa que eu mesmo fiz, ou que conheço bem por ser relevante à minha.

Um dos problemas centrais da biologia, problema já claramente 
formulado no começo do século XIX e hoje ainda nem perto de solução, 
e o da diferença em diversidade entre os ecossistemas tropicais e tem
perados. Os números variam de grupo para grupo, mas os ecossistemas 
tropicais são, cm todos os grupos, mais diversificados que os tempera
dos, embora a biomassa dc alguns destes (p. cx. a floresta de sequóia, ou 
as florestas dc coníferas) seja comparável ou ate maior que a das florestas

A mais antiga das explicações propostas para esse fato e que as 
comunidades tropicais são velhas e estáveis, c assim tiveram mais tempo 
para evoluir. Essa hipótese, morta c enterrada pela paleoclimatologia, 
ainda estava sendo levada a sério por Flenley (1981) em um livro sobre 
a história geológica das florestas pluviais equatoriais. Todas as demais 
nove hipóteses alistadas por Flenley como correntes na literatura são 
baseadas cm taxas diferenciais dc especiação e de extinção. Isto eqüivale 
a situar o problema no campo da ecologia (extinções) e da sistemática

A pesquisa de sistemática evolutiva nas regiões tropicais é dificul
tada exatamente pela natureza do seu problema central, a diversidade. A 
catalogação do grupo de estudo é trabalhosa, porque o número de es
pécies é grande e porque, mantida a biomassa, uma biota mais diversi
ficada vai conter menos indivíduos por espécie c, portanto, mais espécies 
raras, difíceis de colecionar nas quantidades que esses estudos deman
dam. E necessário ter todas as espécies em mãos, representadas por 
amostras suficientes em número e qualidade, para o esclarecimento dos 
problemas taxonômicos puros; ou seja, a simples e preliminar elabora
ção de um elenco de espécies. Uma vez elaborado esse elenco, é neces
sário esmiuçar a geografia de cada espécie, que deve ser representada 
nesta fase por coleções ainda maiores, adequadas à análise de sua distri
buição e eventual diferenciação geográfica. Compreender-se, por exem
plo, que é praticamente impossível tomar como ausente de uma certa 
área uma espécie rara; não se tem idéia de quanto esforço de coleta é



necessário para esgotar uma área. Agrava essas dificuldades o fato dc que 
a coleta geral, oportunista, pouco contribui para estudos de especiação, 
que pedem uma cobertura geográfica e uma atenção ao detalhe ecoló
gico que a coleta feita ao acaso, ou desatenta aos aspectos teóricos, ob-

E claro que pesquisa desse tipo exige uma infra-estrutura de co
leções e biblioteca dotada de tradição, maturidade c segurança. E que a 
contribuição de qualquer indivíduo isolado representa pouco diante da 
imensidão da tarefa. E obra para muitos, não ajoujados em "teams", 
mas trabalhando individualmente em direção ao mesmo fim, acumu-

Calcula-se que a disponibilidade dc sistematas no Brasil seja dc 
cerca de um por cento das necessidades do país.

Assim, são poucos os grupos zoológicos que podem, na América 
do Sul tropical, servir dc base a pesquisas extensas sobre padrões dc 
especiação. Mesmo apenas sobre padrões de distribuição ainda não foi 
possível reunir um corpus de informação fidedigna. Entre os grupos 
melhor estudados destacam-se os répteis c principalmente as aves, que 
110 mundo todo tiveram desenvolvimento precoce. Alguns grupos dc 
anfíbios vão chegando a essa fase; a catalogação da fauna, porém, está 
muito longe de satisfatória. Novas espécies são descritas todos os dias, 
situações de generos ou mesmo famílias revistas, etc.

Apesar de tantas dificuldades, o campo é apaixonante c tem ainda 
a vantagem nada desprezível dc, não necessitando de aparelhagem sofis
ticada, levar a competição científica para fora da área tecnológica. A 
vantagem adicional que o ser nativo das regiões em estudo confere ao 
pesquisador dc campo tem sido infelizmente muito pouco utilizada pe-

O problema da especiação é central na teoria evolutiva. Ele pode 
ser encarado dc duas maneiras. Uma visa as transformações (a evolução) 
morfológicas de uma determinada espécie em tempo geológico. Outra 
tenta surpreender, cm tempo real, exemplos dos processos e fases que a 
teoria leva a crcr tenham intervindo no processo da transformação, não 
dc uma espécie cm outra, pois a fatia estreita do tempo do homem não 
o permite, mas dc uma espécie em duas ou mais, acarretando adicional
mente o aumento da diversidade biótica. Este é o campo de ação do



Darwin, muito consciente de tudo isto que foi dito (e, obviamen
te, dc mais), chamou sua obra fundamental de "Sobre a origem das 
espécies por meio da seleção natural, ou a preservação das raças favo
recidas na luta pela vida". A Origem foi publicada em 1859 e, qualquer 
que tenha sido o seu controverso destino na sociedade em geral, foi 
imediatamente adotada pela maioria dos membros ativos da profissão 
científica. Apesar disso, apenas na virada do século XIX para o XX co
meçaram a aparecer os estudos zoológicos que levariam a uma compre
ensão do processo de especiação em natureza.

Em 1896, Karl Jordan, um entomólogo sistemata profissional, 
expôs, a respeito de um grupo de borboletas, com a mais absoluta cla
reza, os conceitos fundamentais de espiação geográfica e de subespécie. 
Esse trabalho, apesar dc publicado em uma revista de grande prestígio, 
não teve penetração. Em um artigo subseqüente, Kleinschmidt (1900), 
um ornitólogo, propôs (exemplificando com as cotovias européias) que 
se reservasse o nome "espécie" àquelas entidades que não apresentavan. 
variação significativa no âmbito dc sua distribuição, e se desse o de 
"Formenkreis" (ou ainda " orbis formarum”, círculo de formas) às que 
eram representadas em regiões diversas por entidades evidentemente 
aparentadas, mas apresentando diferenças consistentes. Este citadíssimo 
artigo, embora de conteúdo mais nomenclatural que evolutivo, foi 
muito importante, pois influenciou Bcrnhard Rensch, que publicou em 
1929 um livro da maior importância, "O princípio do círculo de raças e 
o problema da formação das espécies". A obra em si não teve a reper
cussão que merecia (é de leitura difícil), mas, por sua vez, influenciou 
Ernest Mavr que, em 1942, publicou um livro que, em conjunto com os 
de dois outros contemporâneos (Dobzhansky, 1937, e Huxley, 1940), 
veio a ter peso decisivo nos estudos de sistemática e evolução, como 
veremos adiante.

A partir de 1919 (Strcsemann, 1919) e, com mais impulso, na 
década de 1920, os conceitos de especiação geográfica tomaram vulto, 
especialmente entre os ornitólogos. Há uma série de trabalhos da escola 
de Erwin Stresemann, sobre zonas de hibridação na Europa Central, que 
tem um tom estranhamente moderno. Como contada a história por 
Mayr (1942: 179, 263), durante a última glaciação, as calotas glaciais da
Escandinávia e dos Alpes estavam separadas, na Alemanha, por cerca de 
200 milhas de estepe fria, habitável apenas por alguns mamíferos árticos 
(na p. 263 Mayr diz 300 milhas; não importa). A fauna que vivia na 
região antes da glaciação fora obrigada a recuar para dois refúgios, um 
a leste dos Alpes, balcânico, e outro a oeste, franco-ibérico. Quase todas 
as espécies européias haveriam sobrevivido nesses refúgios e sofrido
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diferenciação. Recuando o gelo para o norte, essas espécies foram ex
pandindo sua área de distribuição, acabando por encontrar-se na Europa 
central. O resultado desse encontro poderia ser ou o estabelecimento dc 
uma zona dc hibridação, nos casos de diferenciação incompleta, ou a 
sobreposição de distribuições, no caso de a diferenciação ter progredido

Até hoje não temos nada melhor que isso. Ficaria firmemente es
tabelecido o conceito dc zona de hibridação secundária, conseqüente a 
um reencontro de populações parcialmente diferenciadas durante um 
período dc isolamento geográfico. O caso complementar, intergradação 
primária, corresponderia ao aparecimento de novidades genéticas dos 
dois lados dc uma faixa de território, novidades capazes de dominar 
dentro de sua área, mas não dc penetrar além da dc intergradação. Do 
nosso ponto dc vista, porém, o mais importante c a atribuição, explícita 
c correta, do fenômeno dc especiação a um evento palcoclimático. Qua-

Por outro lado, também importantíssimo para nós hoje, concei
tuai c metodologicamente, é o fato dc que a determinação de padrões 
distribucionais pode ser predominantemente devida a situações ecoló
gicas ou, diversamente, a seqüências de eventos históricos.

Prosseguindo nessa linha de pesquisa, um ornitólogo sueco, Einar 
Lonnberg, publicou em 1926 um trabalho sobre a influência das varia
ções climáticas sobre a avifauna da África, mostrando que especiação 
teria ocorrido em manchas de floresta isoladas por vicissitudes climáti
cas. No mesmo ano, Strescmann, no Congresso Internacional dc Orni
tologia (Strescmann & Grotc, 1929), citou esse trabalho, reforçado com 
novos e bem analisados casos. Esses trabalhos, bem como outros de 
mesma índole, aparentemente não causaram impressão, apesar da emi
nência dos autores. Mayr (1942) não os cita, e cm 1969 ainda podemos 
ler cm Schwabc que a riqueza em espécies da hiléia amazônica seria 
devida a uma longa evolução ecológica na ausência de quaisquer catás
trofes naturais de caráter destrutivo.

Na passagem da década de 1930 para a de 1940 o acervo de pes
quisas dc genética experimental havia adquirido muito peso, e aparecera 
uma preocupação de integrar conhecimentos interdisciplinarmente. Foi 
quando surgiu uma sérié dc artigos importantes, culminando nos três 
livros (Dobzhansky, Huxley, Mayr) que, para mim, representam, inde
pendentemente da originalidade e mesmo da correção dos pontos de 
vista, os principais motores da atual pesquisa em sistemática evolutiva.



Dobzhanskv, um dos grandes geneticistas de Drosophila, tinha 
familiaridade com a sistemática zoológica, que havia até certo ponto 
praticado na Europa. Nos Estados Unidos, na Universidade de Colúm- 
bia, muito influenciado pelo grande estatístico Sewall Wright, Dobz- 
hansky conduziu uma série de pesquisas fundamentais para a elucidação 
dos "mecanismos de formação de espécies em termos dos fatos e teorias 
conhecidos da genética". Como coroamento dessa fase, publicou em 
1937 o famoso "Genética e a origem das espécies". Esse livro vibrante, 
simples e atraentemente escrito, abriu entrada aos sistematas sem for
mação genética à linguagem dessa ciência e a uma racional para os es
tudos de especiação com base taxonômica.

O próximo livro, "The New Systematics", é uma coletânea de ar
tigos por 21 autores, coordenada por Julian Huxley, que contribuiu com 
a introdução. Os autores são, na maioria, pelo menos ilustres: Timo- 
feeff-Ressovsky, Cyril Darlington, Sewall Wright, Lancelot Hogben, sir 
Gavin de Beer, Moy-Thomas, E. B. Ford, Vavilov. O livro é incrivel
mente heterogêneo, e isso é compreensível: A Nova Sistemática ainda 
não existia, como frisa Huxley no ensaio introdutório, "Towards the 
New Systematics". O que deu personalidade à obra e lhe conferiu tanta 
influência (além do título muito feliz) foi o espírito que a informava: 
fundamentalmente, o problema da sistemática é detectar a evolução em 
processo. Este tema, tratado de muitas maneiras pela espetacular equipe 
reunida por Huxley, despertou tudo o que havia de bom c de animado 
nos sistematas jovens (de corpo e/ou de espírito) de então.

O livro de Mayr, "Sistemática e a origem das espécies" (subtítulo: 
"do ponto de vista de um zoólogo"), foi uma obra carismática. Mayr era 
ornitólogo de profissão, na verdade não dos mais eminentes, e de per
manência relativamente curta na carreira; tinha, porém, duas vantagens 
grandes para a tarefa que escolheu: conhecia genética e escrevia muito 
bem. Muitas das idéias primeiro expostas por Rensch cm seu alemão 
rebarbativo acabaram atribuídas a Mayr, por tê-las publicado de forma 
clara, elegante c persuasiva, em língua mais acessível.

O livro consiste essencialmente cm uma anatomia detalhada da 
especiação geográfica; o capítulo sobre especiação não-geográfica, com 
30 páginas, é principalmente refutatório, aceitando como mecanismos 
eficientes apenas (e assim mesmo como raridades) hermafroditismo e 
partenogênese. No geral são apresentados e interpretados (ou reinter- 
pretados) numerosos casos de diferenciação geográfica da literatura, e 
firmada a conceituação que viria a dominar o campo por cerca de 30 
anos.
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A influcncia desses três livros foi enorme, especialmente dos dc 
Dobzhansky e Mayr, simples, elegantes c dogmáticos. Eles excitaram 
muito da pesquisa que viria progressivamente a torna-los obsoletos: um 
autor não pode querer mais do que isso. Muito da ciência em que se 
basearam envelheceu, ou verificou-se que não havia sido bem interpre
tado, mas, na realidade, os livros eram, antes dc tudo, expressão de 
certeza intima, c os casos citados cm apoio tinham mais o caráter de 
exemplo que dc argumento. Isso c normal cm qualquer campo de pes
quisa cm épocas dc criatividade intensa. Contudo, alguns dos resultados 
imediatos não foram dos melhores; 110 caso da pesquisa em sistemática 
evolutiva, a pior conseqüência, devida cspccialmcntc a Mayr, foi a pro
liferação de subespécics estabelecidas sem espírito crítico.

No tempo cm que a subespécic era um conceito um tanto vago, 
discutível c discutido, na verdade até não muito respeitável, o zoólogo 
ccrcava-se dc cautelas antes de adotar esse esquema. Procurava verificar 
principalmente duas coisas: (i) se cada subespécic era razoavelmente 
estável dentro de uma área geográfica; (ii) sc o lugar de encontro dc 
duas subespécics era de fato uma faixa relativamente estreita de inter
gradação (hibridação). Quando o conceito passou a ser respeitável, cien
tificamente bem fundado c, principalmente, moderno e em moda, a 
proliferação foi incontrolável. Diante de quaisquer distribuições alopá- 
tricas, a suposição natural era que sc tratasse dc subespécics, ficando o 
ônus da prova para a hipótese de que fossem espécies. O mal desse tipo 
de raciocínio, mais sério do que parece à primeira vista, é que uma di
ferenciação subcspccífica implica condições (pelo menos as duas citadas 
acima) cuja verificação é essencial à validade do modelo e à elucidação 
da história. Quando a análise crítica é substituída pela plausibilidadc, os 
problemas novos são afogados 110 berço, os padrões resultantes da con
cordância de casos individuais adquirem falso peso, c a tendência é para 
a estagnação. Sinto-me à vontade para esses comentários, pois também

Um outro defeito comum cm trabalhos desta época é a utilização 
indevida de métodos estatísticos. Numerosos autores, encontrando uma 
diferença estatisticamente significante entre caracteres merísticos (por 
exemplo, contagens de escamas), ou medidas dc duas populações, con- 
sideravam-nas como subespécics, sem levar em conta que o conceito 
envolve obrigatoriamente a totalidade da área da espécie, bem como 
uma consideração de sua estrutura de população. A imensa maioria das 
espécies se distribui com densidade muito heterogênea que pode, de
pendendo da vagilidade do animal, resultar facilmente em uma dimi
nuição dc fluxo gênico entre populações locais, semi-isoladas nos luga-



rcs mais favoráveis. Nesses casos, o padrão dc diferenciação que mais 
comumcntc se encontra (especialmente usando métodos estratégicos) é 
um mosaico com freqüentes diferenças significantes entre populações 
locais distribuídas sem regra, ao acaso. Esse tipo dc diferenciação tem 
importância em si, e pode conduzir à consideração de modos jle espe
ciação especiais (p. ex., a estasipátrica de Whitc); mascará-lo sob o nome 
subcspécie é um desserviço.

A adoção não crítica do conceito de subespécie pode ter ainda 
outro tipo de conseqüência. Adotado rigidamente o modelo, sente-se o 
zoólogo na obrigação dc identificar todos os exemplares em alguma 
subespécie. Acontece que uma determinada espécie pode apresentar si
multaneamente diversos modos de diferenciação, especialmente se 
ocupar uma área grande. Pcnse-se cm uma espécie distribuída continua
mente desde a América Central até o norte da Argentina — um caso 
muito freqüente, por exemplo, cm serpentes. Olhando para a hetero- 
gencidade ecológica dessa área c, principalmente, para a diversidade das 
histórias geomorfológicas e palcoclimáticas das diversas sub-regiões, 
compreende-se que é difícil que um mesmo padrão ocorra cm todas. 
Não são raros os casos em que se vêem, nas margens da área de distri
buição, subcspécics bem marcadas, ao passo que no centro reina con
fusão (Vanzolini & Williams, 1970). Esconder essas peculiaridades sob 
o nome de subespécie é roubar a pesquisa dc uma parte importante de 
seu conteúdo, pois os casos heterodoxos são sempre preciosos para tes
tar teorias, e a teoria no caso não deve ser quais subespécies existem, mas 
que fatores ecológicos e históricos agem e interagem determinado cada 
padrão dc diferenciação, e que o essencial é a descrição tão precisa 
quanto possível do padrão cm causa.

Finalmente, e comum a falsa noção de que subespécies são espé
cies in statu nasceniii. Elas podem chegar ao estado dc espécie, se se 
virem isoladas por um tempo suficiente, mas isto como quaisquer outras 
populações. Poderão alcançar isolamento reprodutivo mais rapidamen
te, por começarem com patrimônios genéticos já parcialmente diferen
ciados, nada mais. Na realidade, a maioria das subespécies bem estru
turadas representa o contrário: espécies abortadas, cujo período de iso
lamento não foi suficiente para especiação completa, e cuja hidridação é 
secundária.

Especiação não-geográfica

Como sempre, com o progresso da pesquisa muitas das verdades 
recebidas foram rechaçadas c em certos casos o pêndulo foi mesmo
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longe demais. Por outro lado, métodos imunológicos e bioquímicos de 
grande poder foram introduzidos na sistemática, geralmente com van
tagem, ocasionalmente com excesso.

Um excelente artigo de revisão de Guy Bush (1975), alem de uma 
introdução muito a propósito c de uma consideração, já não tão boa, da 
genética da especiação por isolamento geográfico, contém uma análise 
dos modos não-geográficos (simpátricos) de especiação. Uma das ob
servações mais importantes que faz é que uma fração bastante grande 
dos seres vivos pode sofrer especiação não-gcográfíca, devido a parti
cularidades biológicas: parasitismo, reprodução em época restrita, pre
sença de feromônios, poliploidia, simbiose. Verificamos, assim, que os 
modos de especiação acessíveis ao sistemata são os que ocorrem em 
animais bissexuados de vida livre, sem peculiaridades que os levem a 
modos simpátricos. A validade da sua pesquisa não vai além disto.

Outro tipo de contestação ao esquema geográfico de especiação 
veio da parte de teóricos que trabalham com modelos matemáticos. 
Partem esses modelos cm geral do conceito de "clina", ou seja, de um 
tipo de diferenciação cm que há paralelismo entre um gradiente físico e 
um gradiente biológico. Por exemplo, o número de escamas de uma 
cobra aumenta paralelamente à latitude ou à longitude da localidade, o 
que indicaria uma semelhante variação do genótipo. Os modelos em 
pauta buscam estabelecer condições tais que as populações situadas de 
um lado e de outro de um trecho mais abrupto da clina ("step cline") 
divirjam rapidamente c disso resulte uma cesura da população, ou seja, 
especiação. Não c coisa que se possa ver em natureza, e não conheço 
nenhum caso que tenha sido, com sucesso, posto à prova experimental. 
Em geral as condições necessárias dos modelos são tão complexas (por 
exemplo, um número indiscriminado de gens modificadores co-adap- 
tados) que sua probabilidade de ocorrência na vida real é  muito baixa. 
Por outro lado, um pressuposto essencial de todos esses modelos é uma 
longa permanência das condições ambientais em estados estacionários, 
o que a paleoclimatologia mostra ser raro, pelo menos no último perío-

Dc qualquer maneira deve ser sempre explorada a possibilidade de 
modos alternativos, pois, apesar da generalidade do modelo de especia
ção geográfica, não devem ser esquecidas as limitações já citadas, bem 
como os riscos da aplicação indiscriminada. Acresce que, sendo ele (co
mo a mim me parece) a regra geral, as excessões ganham excepcional 
interesse. No que segue veremos ainda outras limitações.



Especiação nos trópicos

Como já dito, os estudos sobre as relações entre padrões de es-' 
peciação e paleoclimas na África, iniciados na década de 1920, não ti
veram prosseguimento ativo. Na realidade, o grande revisor da distri
buição da avifauna africana, Moreau (1966), destacou a influência sobre 
ela das alternâncias climáticas — especialmente como evidenciadas pelos 
paleoterraços dos grandes lagos africanos, indicadores dc períodos plu
viais e intcrpluviais — mas não chegou a propor um modelo dc espccia- 
ção. Ficou perto de retomar as idéias da escola de Strcsemann, dc quase 
50 anos antes, mas não alcançou dar o passo.

Este foi dado, mais de 20 anos depois, por outro ornitólogo, 
Jürgcn Haffer. Haffer era, na dccada de L960, chefe da prospccção de 
uma multinacional de petróleo na Colômbia. Era ornitólogo amador, 
especialmente atraído por problemas de distribuição e especiação. O que 
mais o intrigava eram padrões de parapatria dentro da hiléia. Ou seja, 
espécies muito próximas ocupavam áreas contíguas, sem que uma es
pécie penetrasse na área da outra; quase como se vivessem cm fazendas 
vizinhas separadas por arame farpado. Contudo, notara Haffer que, ao 
nível da ecologia dessas espécies, a hiléia não apresentava descontinui- 
dades que pudessem explicar a parapatria. Foi ele levado por sua for
mação cm ciências da Terra a considerar fatores históricos, ou seja, pa- 
leoccologia e, conseqüentemente, paleoclimas. Estava a par de indícios 
geomorfológicos de pregressa aridez na hiléia, e resolveu verificar o que 
aconteceria à distribuição das florestas se o clima fosse progressivamente 
dessccando. Uma carta pluviométrica mostrou-lhe a presença de áreas 
de alta precipitação anual (por exemplo, acima de 3.000 mm entre o 
Negro e o Japurá) e de corredores muito mais secos (menos de 2.000 
mm ao longo do Trombetas e do Tapajós) Haffer conjeturou que o 
dessecamento do clima paralelamente erradicaria a floresta, inicialmente 
nesses corredores mais secos, isolando "áreas dc refúgio", manchas flo
restadas onde a fauna umbrófila sobreviveria, entrando em um processo 
de especiação geográfica, explicitamente (Haffer, 1969: 131) na linha 
de Mayr. Haffer verificou que diversos casos dc parapatria concordavam 
entre si e davam apoio à hipótese de diferenciação em refúgios. Mapeou 
a localização aproximada de nove hipotéticos refúgios, indicados por 
padrões comuns aos vários grupos dc aves que estudara, e que incluíam 
pelo menos tres ordens.

Contemporaneamente (Vanzolini & Williams, 1970), meu colega 
Ernest Williams e eu estudávamos a diferenciação geográfica de um la
garto da floresta. Não tínhamos hipótese inicial nenhuma a testar; fa
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zíamos um estudo descritivo para eventual interpretação a posteriori. 
Analisamos estatisticamente caracteres mcrísticos e morfométricos (res
pectivamente contagens de escamas e proporções corporais) dc amostras 
que cobriam toda a área da espécie, cm um exercício puramente geo
métrico, em mapa mudo, sem consideração, nessa fase, das caracterís
ticas ecológicas das respectivas localidades. Chegamos a uma conclusão 
idêntica à de Haffer quanto ao modelo de especiação, parcialmente 
coincidente quanto à localização geográfica dos refúgios, que havíamos 
colocado a posteriori, por critérios geomorfológicos, dentro dc grandes 
áreas indicadas, essas sim, pela diferenciação dos bichos.

A coincidência de conclusões quanto ao mecanismo de especiação 
cm refúgios, derivadas de trabalhos de inspiração e metodologia tão 
diversas (um partindo dc hipótese, outro de um caso concreto), foi ex
tremamente encorajadora. O mesmo se pode dizer quanto à concordân
cia parcial dos refúgios postulados. Coincidência completa teria sido 
demasiada c suspeita. Alem das diferenças ecológicas entre grupos zoo
lógicos diversos, sobrevivência e extinção sempre incluem um compo
nente aleatório. Os padrões de distribuição e diferenciação não provam 
a realidade dos refúgios, nem, muito menos dão certeza de sua locali

zação; são simplesmente compatíveis com o modelo. A própria validade 
deste não pode ser provada; apenas a análise muito crítica de numerosos 
casos pode aumentar o valor heurístico do modelo. Quando à localiza
ção de refúgios, é matéria para gcomorfologistas e paleopalinólogos, e 
o sistemata tem apenas a lamentar a ínfima quantidade de dados dessas 
disciplinas atualmente ao seu alcance.

As conclusões de Haffer c nossas, tão ortodoxas, tão pouco novas, 
tiveram repercussão imerecida e, em boa parte, menos feliz. O modelo 
foi apelidado dc "teoria", foi apoiado e foi combatido. Só não recebeu 
um exame crítico, baseado cm casos detidamente analisados, que apro
fundassem a compreensão, as limitações e o alcance dessa rcdcscobcrta. 
Mais uma vez houve abuso de plausibilidade; grande parte da literatura 
entre 1970 e 1980 é, por assim dizer, dc limitada aplicação.

Uma primeira avaliação

Fazendo um parêntese para uma avaliação, vemos que o modelo 
de especiação em refúgios, em sua última formulação, embora não sen
do original, ate meio antigo, encontrara um embasamento ecológico, 
geomorfológico e paleoclimático bastante mais evoluído do que aquele 
ao dispor de seus antecessores, o que provavelmente contribuiu de ma
neira preponderante para o destaque que recebeu (é especialmente agra-
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Especialmcnte importante foi a enorme alteração da escala cro
nológica, resultado da revolução que começou com o carbono 14. Na 
década de 1950 as revisões de gêneros de serpentes, por exemplo, situa
vam os eventos mais recentes de especiação no Plioceno, ligadas a epi
sódios tais como abertura e fechamento do sinclinal de Bolívar, etc. Não 
havia indícios fortes para essas datações; havia apenas uma arraigada 
crença na lentidão dos processos evolutivos. Já em 1968 (Vanzolini & 
Ab’Sáber) era possível datar com segurança uma espécie bem diferen
ciada de lagarto nos últimos dois ou três milênios. Os casos analisados 
com mais detalhe, como os de Haffer, são obviamente vvisconsinianos, 
isto é, datam dos últimos 18 mil anos. Tudo leva a crer que outros 
períodos glaciais tenham resultado em episódios semelhantes de espe- 
ciação de formas de alta fidelidade à floresta, mas cada ciclo tende a 
apagar os antecedentes, e ainda não temos metodologia para ler esses

Por outro lado, a aplicação de métodos imunológicos ("relógios 
moleculares") a problemas de distribuição e diferenciação (por exemplo, 
Heyer & Maxson, 1982) veio evidenciar espécies muito mais antigas, 
separadas desde o Eoceno algumas, outras desde o Mioceno, de seus 
parentes mais próximos ainda existentes. Obviamente é limitada a apli
cação do modelo de especiação geográfica em refúgios quaternários, 
como dito, a espécies de alta fidelidade ecológica que, uma vez isoladas, 
não se possam evadir de seus refúgios, e que não demonstrem idade 
imunológica antiga (infelizmente ainda não há relógios moleculares se-

Os casos até agora estudados dizem respeito a formas fiéis a flo
restas. Entende-se: estamos em um interglacial, e as espécies severamen
te confinadas em refúgios durante o glacial (Ab’Sábcr, 1977b) foram 
espécies de floresta. No entanto, o modelo, para ser válido, deve ser 
simétrico, isto é, fenômenos equivalentes devem ocorrer durante os in- 
terglacias em refúgios de formações abertas. A situação não só é possí
vel, ela é comum. Refúgios estão por toda a parte, apenas chamamo-los 
de "enclaves". Há enclaves de cerrados em todas as regiões florestadas 
da América do Sul cisandina. Não há enclaves de caatinga porque esta 
não vinga em regiões com pluviosidade acima de 800 mm. De fato, os 
enclaves de matas nas caatingas estão em situações geológicas ou topo
gráficas que condicionam pluviosidade anual superior a 1.000 mm; no 
seio das matas, porém, não há manchas de secura correspondentes a
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essas manchas de umidade. Uma exceção provavelmente seja a região dc 
Cabo Frio, 11a mata atlântica, onde uma ressurgência fria 110 mar causa 
aridez em terra, permitindo ate atividade salineira. Infelizmente, ali a 
vegetação foi substituída por loteamentos antes que tivéssemos cons
ciência dc sua importância. Tira o sono pensar cm quantas situações do 
maior interesse teórico estarão, neste próprio momento, indo dc cam- 
bulhada na permanente agressão à natureza do Brasil.

O estudo dos resultados das flutuações climáticas não depende 
estritamente de modelos ecológicos, mas há quadros de referência que 
facilitam a compreensão e fornecem novas ferramentas de análise. Um 
marco fundamental foi a publicação dc Ab’Sáber (1967). Esse trabalho, 
publicado em típico estilo Ab’Sáber, em revista de orientação a profes
sores secundários, de circulação reduzida entre estes e nula entre natu
ralistas, passou quase despercebido; os artigos de real impacto foram os 
de 1977 (a c b). Contudo, os pesquisadores que tiveram o privilégio 
dc obter o artigo cm "Orientação'1 receberam com isso uma apreciável

Ate então a subdivisão zoogcográfica das áreas continentais era 
feita cm unidades que não passavam de aplicações dc geografia política 
à natureza. Havia entre essas unidades fronteiras definidas, como se 
fossem na realidade "províncias" ou "distritos", como eram sugestiva
mente designadas pelos zoogeógrafos. Cada unidade abrigaria espécies 
"características". Cada lista dc tais cspécies era, obviamente, uma lista de 
formas com acentuada fidelidade ecológica — que dizer, as unidades 
zoogeográfícas eram na realidade fitogeográficas, tomadas ainda por 
cima como tendo margens definidas. Essa orientação continua a ser en
sinada, mas nunca produziu trabalho original que se conheça.

Ab’Sáber introduziu diversos conceitos fundamentais. Um pri
meiro é a integração, na caracterização dos domínios, dc outros elemen
tos da paisagem além da vegetação: o relevo, a hidrografia, o clima e os

Um segundo é a noção de "área nuclear1, onde se superpõem to
das as cinco características definidoras; o domínio assim não confronta 
diretamente com seus vizinhos, mas é deles separado por faixas que não 
são obrigatoriamente de transição gradual, mas antes revestidas de ca
racterísticas específicas e altamente setorializadas, uma mesma faixa po
dendo apresentar-se com fisionomias locais radicalmente diversas. O 
exemplo clássico é a separação entre a mata atlântica e as caatingas, em



Pernambuco pelo "agreste", uma caatinga mitigada, no sul da Bahia pela 
"mata de cipó", uma formação com personalidade própria.

Um terceiro conceito essencial c o do equilíbrio instável entre as 
áreas nucleares c o clima, resultando cm "pulsações" daquelas, expansões 
e retrações dc área, em função das variações climáticas. Essa introdução 
do elemento histórico e tão fundamental que Haffer (1969), tomando 
conhecimento dela quando seu próprio trabalho estava em provas, ainda 
a incluiu em nota dc rodapé. Uma característica do modelo de Ab’Sáber 
que tem sido às vezes descuidada por aplicadores entusiastas é que as 
dimensões da área nuclear são dc ordem subcontinental — no mínimo 
de centenas dc milhades de quilômetros quadrados. Aplicar o nome de 
domínio morfodimático a setores modestos da paisagem é desconhecer 
o conceito em um dos seus aspectos mais importantes. A gênese de 
floras e faunas integradas é função da área de distribuição que, quanto 
maior, melhor tampona os fenômenos aleatórios. Áreas pequenas são

Ainda uma noção que está incluída por Ab’Sáber na caracterização 
de cada domínio, mas não individualizada na conceituação geral, é que 
a vegetação das áreas nucleares não é, nem precisa scr, homogênea. As 
matas de galeria são parte integrante do domínio dos cerrados; as for
mações abertas justafluviais, campinas e campinaras, fazem parte inte
grante do domínio amazônico. Colocam-sc assim em perspectiva, por 
exemplo, espécics que são zoogeograficamente amazônicas sem perten
cer ecologicamente à hiléia; leva-se em conta que pode haver movimen
tos da fauna umbrófila ao longo de matas de galeria, sem que cruze o 
cerrado aberto. Esses enfoques, contudo, ainda não foram devidamente

O estudo de especiação pode, como qualquer outro, ser encarado 
sob inúmeros aspectos, desde o molecular até o macroecológico. Para o 
zoólogo sistemata a área mais acessível e mais remunerativa é a histórica 
natural da especiação cm refúgios. Uso o termo "história natural" no seu 
antigo e honrado sentido de uma biologia integrada em nível organís- 
mico. Neste caso, viso à elucidação do que sucede dentro de um refúgio, 
de que conjunto de circunstâncias e que seqüência de fatos distinguem 
o processo acelerado de especiação em isolamento. Não só o estudo das 
formas dc florestas, como tem sido feito, mas também das de formações 
abertas. Parece óbvio que aqueles estudos que resultem na constatação 
de que não houve especiação visível, ou que o modelo de isolamento



geográfico na realidade não se aplica, sejam tão valiosos quanto os que 
confirmam c ampliam a base teórica. Talvez até esses casos negativos

Os estudos de especiação dependem, na prática, de duas condições 
iniciais: conhecimento da sistemática do grupo e escolha de áreas de

Só se chega ao conhecimento da sistemática de um grupo através 
da formação e estruturação de coleções que cubram toda a sua distri
buição e pela realização de revisões taxonômicas, 110 nível pelo menos de 
gênero ou de grupo de espécies, que permitam a elaboração de um elen
co e a identificação sem problemas. No caso da fauna brasileira, a dis
tribuição é freqüentemente extensa, cobrindo a maior parte da América 
do Sul cisandina ao norte da diagonal arreica da Argentina. Trabalhos 
de revisão freqüentemente exigem, por isso, a colaboração, por meio de 
empréstimos, de muitas instituições, regionais ou generalistas — diga
mos 20 a 25 no meu campo, répteis. Em alguns casos selecionados, 
porém, já é possível realizar trabalho de peso com material puramente 
brasileiro, com base nas coleções acumuladas nos últimos 35 anos exa
tamente com este tipo de pesquisa em mente.

Um tipo curioso de dificuldade costuma aparecer. Como será 
comentado abaixo, freqüentemente espécies comuns nos refúgios são 
raras fora delas: ficam difíceis as comparações por falta de material ge
ral. Por exemplo, em 1978 coletei na Chapada do Araripe, cm dez dias, 
21 exemplares de uma cobra, Sibynomorphus mikanii. Na ocasião cra 
conhecido da mata atlântica naquela latitude apenas um exemplar, o que 
obviamente impedia qualquer avaliação. Coleta sistemática na Paraíba 
rendeu, entre 1983 e 1986, 13 exemplares, que vão apenas permitir uma

Em uma matinha de um hectare, muito judiada, na costa de Ser
gipe, coletamos em um dia sete exemplares do lagarto arborícola Anolis 
ortonii; além desses, temos seis exemplares de toda a mata atlântica. No 
mesmo dia e lugar coletamos 16 Anolis punctatus; no mais temos 13 
exemplares de toda a mata atlântica. Note-se que este Museu está cole
tando nesse domínio desde o começo do século. Note-se também que 
nunca colecionamos, cm 35 anos de Amazônia brasileira, 23 Anolis da

A escolha de local de trabalho, se bem que às vezes depende do 
acaso, pode ser feita sistematicamente. Buscam-se enclaves registrados 
na literatura geográfica e ecológica ou conhecidos por tradição oral.



Como dito, a cnfase ate agora tem sido cm animais de floresta, cm vista 
da fase do ciclo climático em que estamos, logo após um ótimo de plu
viosidade. Isto torna fácil a busca de áreas dc trabalho. Há, por exemplo, 
110 Nordeste, numerosos enclavcs naturais de florestas. São os "Brejos", 
lugares dc condições mésicas determinadas pela geologia ou pela topo
grafia. Um exemplo muito bonito c a Chapada do Araripe, na fronteira 
Ceará-Pcrnambuco. Trata-se de um relevo tabuliforme em que a geo
logia (arenitos porosos sobre calcáreos impermeáveis, resultando em 
numerosas fontes) c a topografia (lOOOm sobre o nível do mar, esbar
rando nuvens) colaboram para a presença dc condições mésicas.

No scculo XIX o botânico Freirc-Alemão (apud Braga, 1962: 
259) viu léguas de mata pujante no lado "bom" (nordeste) da chapada. 
Obviamente a região está hoje toda agricultada, ou em capoeira, mas 
condições mésicas persistem, e mantem-se uma fauna própria, a área 
está claramente funcionando como um refúgio (Vanzolini, 1981).

Ainda no Nordeste, na Zona da Mata, existem pequenas manchas 
de floresta propositadamente conservadas pelos proprietários de terras. 
São matas pequenas, muito mexidas, mas mesmo assim contêm infor
mação preciosa, especialmente sobre os estágios precoces do funciona-

Os estudos dc enclavcs do Nordeste forneceram algumas indica
ções que parecem seguras e a que dou valor. Verifica-se que a diminui
ção de área resulta em diminuição da diversidade. Por exemplo, conhe- 
ccm-sc da região cerca de 15 espécies de lagartos silvícolas; um refúgio 
conterá, dessas, apenas quatro ou cinco. Dc grande interesse é que essas 
quatro ou cinco não serão as mesmas em todos os refúgios. Se a sobre
vivência diferencial é devida, seja no geral seja em cada caso, a especia
lizações ecológicas sutis, ou se é aleatória, não temos e por algum tempo 
não teremos como saber, mas as conseqüências para a teoria são óbvias

Verifica-se também, como exemplificado acima, que certas espé
cies de densidade baixa na área geral pululam dentro dc um refúgio. Os

A área pequena dos refúgios propicia uma integração muito maior 
com a fauna das formações abertas circunstantes do que é possível no 
interior de uma mata extensa. Nos brejos do Nordeste é comum encon
trar aves da caatinga, não se reproduzindo, mas forrageando. Nos casos 
em que a mata é totalmente dizimada, porém uma ou algumas espécies 
permanecem ("refúgio evanescente", Vanzolini & Williams, 1981), a



Esses três aspectos — composição faunística reduzida c setoriali- 
zada, pululação e interação com animais das formações abertas — in
dicam que os refúgios não são amostras ("subconjuntos próprios") da 
mata primitiva, mas que têm personalidade própria, que os relaciona
mentos ecológicos são peculiares. A adaptação a novos contextos eco
lógicos é o que sc chama "evolução" c, dado suficiente tempo no isola
mento, resulta em especiação.

Que as taxas dc evolução cm refúgios são elevadas, demandando 
relativamente pouco tempo para diferenciação, c muito bem ilustrado 
por um caso da Chapada do Araripe. Lá encontramos 15 espécics de 
lagartos: quatro de mata e onzec de formações abertas (caatingas e cer
rados). Uma das espccies de mata era nova, Mabuya arajara Rebou- 
ças-Spieker, 1980.

Esta espécic é extremamente próxima dc Mabuya bistriata Spix, 
1825, que ocorre na Amazônia inteira e no norte da mata atlântica e da 
qual a nova espécie obviamente descende. Sc tivéssemos apenas um 
exemplar, teria sido muito arriscado descrever a espécie como nova; com 
os 119 exemplares obtidos nos dez dias de coleta, minha colega estava 
absolutamente segura, pois a variabilidade dentro da amostra e baixa c 
as diferenças dc bistriata pequenas mas constantes. ,

Note-se que estão presentes aqui todos os elementos acima co
mentados: redução do número de espécies das formações abertas.

Acontece que não se encontram diferenças morfológicas signifi
cativas entre M. bistriata da Amazônia oriental e da mata atlântica. 
Supondo-se a separação entre mata atlântica e hiléia seja penecontem- 
porânca do isolamento da Chapada do Araripe, temos aqui uma possi
bilidade dc avaliar o efeito de área: na mata extensa não houve diferen
ciação perceptível, no enclavc pequeno houve.

Não estava naquele meu projeto buscar especificamente esse tipo 
de informação, mas somente explorar o enclave na esperança de achar 
algo. Os resultados obtidos deixam muito claro que é necessário estudar 
cuidadosamente o maior número possível de enclaves, em busca de no
vas situações que possam permitir percepções dos mecanismos em jogo.

Complemcntarmente, os grandes enclaves de formações abertas 
estão mapeados, especialmente na Amazônia (Maecuru, Ererê, Ariram- 
ba, etc.); os do Brasil de sudeste estão perdidos na estepe agrícola. Não 
há nenhum estudo sistemático dc enclaves, e esses estudos nem sempre 
serão fáceis, dado o mau conhecimento que se tem da fauna dos cerra
dos. Os solos profundos e a insolação intensa sobre formação aberta
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animam a fauna a procurar a vida noturna c subterrânea e, com exceção 
das aves, diurnas c visíveis, os dados que se tem são poucos. Mesmo 
assim, existem indicações de linhas de pesquisa possivelmente frutuosas. 
Lembro a cascavel.

O gênero Crotalus provavelmente entrou na América do Sul no 
Plioccno e, como muitos outros invasores vindos do norte, difundiu-se 
amplamente. É, porém, um estrito habitante de formações abertas ao sul 
da hileia e em diversos enclaves. Nenhum estudo detalhado foi feito, 
mas há diferenciação fisionômica suficiente para que Hoge (1966) iden
tificasse diversas formas alopátricas que denominou, sem discussão, 
subcspécies; duas delas ocorrem em isolados (Roraima e Marajó).

Enclaves pequenos são encontrados por acidente, e vale aqui o 
espírito alerta do zoólogo. Meu colega c colaborador Lauric J. Vitt des
cobriu, próximo a Santa Cruz da Serra, em Rondônia, 110 meio da mata, 
em região de colinas graníticas, uma mancha de vegetação de fisionomia 
muito peculiar, que ainda não foi examinada por botânicos, mas que, 
sem dúvida alguma, tem a ver com formações abertas, cerrado ou, mais 
provavelmente, caatinga. No topo desse morro foram encontradas duas 
espécies de lagartos. Uma é nova, do gênero Tropidurus, e estreitamente 
aparentada com uma espécie que ocorre nos Cerrados do Brasil e tem 
aparentes diásporas no leste do Pará e na região de Porto Velho. (En
quanto não for publicada a descrição formal referir-nos-emos a esta for
ma como T. santacruz, nome vernáculo, sem implicações nomenclatu- 
rais.) A outra, Hoplocercus spinosus, é um lagarto característico de cer
rados arenosos. Ao passo que o Tropidurus se mostra de longe como 
diferente, o Hoplocercus parece em nada divergir das boas amostras que 
temos de toda a área entre Mato Grosso e Maranhão.

Temos aí um típico microrrefúgio, da ordem de grandeza de al
guns hectares. Numerosas colinas da mesma natureza foram pesquisadas 
na área, inclusive todas aquelas adjacentes ao refúgio, e os lagartos não 
foram encontrados.

Em outra área, cerca de 150 km ao norte, ja havia sido encontrada, 
também cm colinas de granito, cobertas, porém, de mata, outra espécie 
de Tropidurus (T. ariquemes, pelas mesmas razões por que T. santa
cruz ), muito parecida com a precedente e, verossimilmente, de mesma ori
gem. A área desta forma é muito mais extensa que a  de T. santacruz, segu
ramente da ordem de centenas de quilômetros quadrados, o que signi
fica uma diferença de um fator de 10-4. Não se trata de um refúgio, 
porque a mata é contínua e aparentemente homogênea. Temos um caso 
semelhante aos de Haffer, de distribuição limitada dentro da floresta,
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sem racional ecológica evidente. Há uma diferença fundamentai, cm que 
as aves de Haffer eram habitantes típicos da mata densa, e este lagarto é
o primeiro silvícola de um grupo dc formações abertas, com numerosas 
espécies, todas muito abundantes onde ocorrcm.

Temos assim dois lagartos obviamente aparentados, pouco sepa
rados no espaço, mas em completa alopatria, e em situações diferentes. 
Esses fatos são plausível c parcimoniosamcntc explicados pelo modelo.

1. Durante o último período seco formações abertas cobriam toda 
Rondônia. Nelas viviam lagartos devidamente adaptados.

2. A partir do início do corrente interglacial, as florestas começa
ram a gradativamente substituir as formações abertas.

3. Próximo à culminação do processo, as formações abertas esta- 
vam reduzidas a pequenas áreas, que serviam de refúgio para a fauna 
ecologicamente fiel. No caso, teríamos uma população pré-santacruz e

4. As histórias das duas linhagens aqui se apartam:

a) Pré-santacruz mantém-se fiel ao seu ambiente, diferencia-se cm 
T. santacruz, vê seu território reduzido, encurralado pela floresta. Se o 
refúgio for finalmente erradicado, o lagarto desaparecerá com ele. Sc, 
antes disso, sobrevier um período seco, poderá espalhar-se e, encontran
do o contemporâneo representante de seu ancestral de cerrado, porta-se 
como espécie distinta. ( Hoplocercus durante todo esse tempo não mudou

b) Pré-ariqucmcs deveria ter indivíduos adaptados a viver na beira 
da mata, incursionando por ela a dentro. Uma vez erradicado o refúgio, 
esses indivíduos teriam condições de continuar a espécie no novo am
biente, evoluindo para T. ariquemes. Não teriam que perder completa
mente sua heliofilia. Também não importa a duração do refúgio, a mata 
os manteria isolados das demais populações do gênero. Este é o modelo 
de refúgio cvanesccntc (Vanzolini & Williams, 1981). Durante o pró
ximo período seco, T. ariquemes poderia (i) extinguir-se, (ii) diferen
ciar-se em novos refúgios, desta vez de mata, ou (iii) readaptar-se às

Há vários pontos de interesse nestas conjecturas, especialmente 
em 4b. Na formulação original do modelo de refúgio evanescente, como 
explicação mais parcimoniosa dc especiação aparentemente parapátrica, 
Vanzolini & Williams (loc. cit.) citaram vários exemplos de lagartos,



tipicamente da mata, local c infrcqüentementc adaptados a situações 
ccotonais. O melhor caso que tinham era o dc Gonatoiies humemlis com 
vários exemplos; o segundo o de Plica plica, com apenas um exemplo, 
mas frisante. Em Rondônia, exatamente na área de que estamos tratan
do, foi encontrada Plica plica, que vive normalmente na mata sombria, 
morando alto cm árvores grossas, aqui adaptado à vida cm matacões de 
granito c em cupinzeiros, no aberto.

Vanzolini & Williams (loc. cit.) citam Gonatodes humemlis de 
diversas situações de ccotonos ou dc mata perturbada, e de uma fran
camente no aberto, cm cercas de quintal. Outra espécic do gênero, G. 
hasemani, antes conhecida apenas da mata densa do vale do Madeira foi, 
nesta mesma região de Rondônia, fartamente encontrada em quintais, 
pilhas dc lenha, etc. Assim, a praticabilidade do mecanismo fica de
monstrada na própria área dc interesse.

Outro ponto diz respeito à possibilidade de, durante um eventual 
episódio seco, T. ariquemes adaptar-sc dc volta às formações abertas.

Que esta reversão ecológica c possível demonstra Mabuya arajara.

Mabuya c Kcntropyx são dois gêneros dc lagartos de formações 
abertas que colonizaram a floresta pluvial. Ainda são heliófilos, freqüen
tando a beira da mata (no caso dc Kentropyx também a beira de água), 
clareiras c paus caídos, enfim, lugares onde o sol atravessa o dossel da 
mata e permite a tcrmorrcgulação comportamcntal. Mabuya bistriata, o 
ancestral de arajara, tem exatamente esse tipo de ecologia; a conser
vação dc hcliofilia pré-adapta a espécie a voltar a viver fora da floresta, 
se houver pressão seletiva e lugar no espaço adaptativo. M. arajara não 
só sobreviveu à erradicação da sua mata de origem, mas é extremamente 
bem sucedida. Considerando-se que a mata foi destruída pelo homem 
nos últimos 100 anos, fica claro que esse tipo de pré-adaptação presta-se 
a uso quase imediato.

Realizada a hipótese de T. ariquemes reverter às formações aber
tas, teríamos tido, no decurso de dois ciclos climáticos, três espécies 
onde só havia uma no começo: voltaria a espécie original de cerrado, 
expandir-se-ia T. Santacruz e rcadaptar-sc-ia T. ariquemes. E um es
quema inteiramente conjectural, mas de todas as eventualidades são 
conhecidas exemplos reais. Acho um esquema dc boas qualidades heu
rísticas.

Deixando de lado os animais e voltando-nos para o ambiente ge
ral, verificamos que esses fatos estão acontecendo em uma região onde
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se podia prever que acontecessem. O mapa de domínios morfoclimáti- 
cos de Ab’Sáber mostra uma língua do domínio dos cerrados apontando 
para noroeste, estendendo-se dentro dc Rondônia, entre o vale do Ji- 
paraná c a chapada dos Parccis, até perto dos 12 graus dc latitude. Cerca 
de 600 km a NNW estão os campos do Puciari, mancha ectópica dc 
cerrados entre o Madeira e o Purus. Isso indica pelo menos um dos 
caminhos seguidos pelas formações abertas para invadir a hiléia durante 
a parte seca do ciclo climático. Que este caminho funcionou recente
mente é demonstrado (observação pessoal) pela presença cm Rondônia 
de paleopavimentos de caatingas ("stonc lines") sob mata dc tipo ama
zônico. Mais convincente ainda e o trabalho dc Absy & van der 
Hammcn (1976), cm que relatam o encontro de perfis polínicos carac
terísticos de "savanas" (= cerrados) na mineração de Rio Preto (do 
Crespo), em 09°28’S, 63"07’S — a cerca de 10 km da localidade onde

Os Tropidurus dc Rondônia ilustram o fato, decorrência lógica do 
modelo dc especiação geográfica, de que os resultados são os mesmos 
quaisquer que sejam as causas do isolamento. Por outro lado, a presença 
de padrões praticamente idênticos de especiação nas partes úmida c seca 
do ciclo climático talvez venha a revelar-se uma das diferenças relevantes 
entre as biotas temperadas e tropicais do ponto dc vista da geração de 
diversidade. As formações mais rústicas que vemos invadindo e disse
cando as áreas florestadas nos períodos secos, caatingas c cerrados, 
mantêm biotas ricas e diversificadas, bem diferentes daquelas das áreas 
empobrecidas pelo frio. Possivelmente o contraste entre processos pre
ponderantemente dominados pela pluviosidade (tropicais) e pela tem
peratura (temperados) seja pelo menos parte da resposta ao enigma da 
diversidade. A diferença entre biotas temperadas e tropicais é pequena 
nos grandes mamíferos e em certos grupos de aves, mas acentuada nos 
animais pequenos e nos exotermos. O desequilíbrio, acentuado nas fases 
frias, pode impedir as biotas temperadas de saturarem sua capacidade de 
diversidade. Talvez em épocas de estabilidade climática haja menor he-

Destc ponto de vista, será interessante aprofundar o estudo dos 
casos de especiação no Brasil cm que as paleotemperaturas concebivcl- 
mente tenham desempenhado um papel decisivo — os padrões de dis
tribuição montana, no Itatiaia, no Caparaó e mesmo no riquíssimo, 
porém mais complexo, cenário do Espinhaço (Vanzolini & Ramos,

Tomando uma óptica mais ampla, é possível que os tempos de 
estabilidade climática sejam tempos de menos especiação geográfica, e



dc menor multiplicação dc espccics. Haveria, cm contraposição, durante 
períodos dc grandes oscilações climáticas, como, por exemplo, os gla- 
ciais, intensa atividade. A incidência de períodos glaciais é pequena ao 
longo da história geológica, e eles sozinhos não podem explicar a diver
sidade biótica, mas outras causas dc oscilação rápida e drástica poderão 
talvez ser responsabilizadas por paroxismos de especiação e picos dc 
diversidade. A idéia de períodos de intensa atividade evolutiva é recor
rente na paleontologia e na macroevolução, defrontadas com as grandes 
extinções e renovações de fauna. Talvez esses processos tenham parte de

Tratei com certo detalhe alguns casos dc participação minha, para 
tentar transmitir o mecanismo mental, a estratégia de campo e a infor
mação ncccssários nesta linha dc estudo, que a tornam um exercício 
intelectual tão agradável. Tentei mostrar também como um parco acer
vo dc dados paleoclimáticos muito genéricos permitiu, antes dc tudo 
pela implantação de uma filosofia de trabalho, resultados que, ao ser 
começada esta fase da pesquisa, pareciam longe de atingíveis.

Há, porém, necessidade imediata dc muito mais informação. O 
mapeamento da última geração de refúgios é por muitos considerado 
como de grande prioridade, inclusive para decisões sobre a localização 
de reservas biológicas em áreas de máxima diversidade. Acho que não. 
Em primeiro lugar, diversidade é apenas uma das coisas a conservar. 
Inúmeras situações biológicas são de importância pelo menos tao gran
de, tais como, por exemplo, contactos e transições entre domínios onde, 
pelo menos teoricamente, podem ser esperados casos de competição de 
deslocamento de caracteres e outros fenômenos plausíveis e razoáveis, 
mas raramente vistos e mais raramente ainda quantificados. Por outro 
lado, nada há que garanta a coincidência dc um refúgio, localizado por 
métodos geomorfológicos e paleopalinológicos, com uma área dc má
xima diversidade. Na realidade, quem quer conservar diversidade deve 
ir ao campo estimá-las diretamente (Vanzolini, 1980).

Há casos, porém, em que o mapeamento de refúgios e mesmo 
desesperadamente urgente. Cito a mata atlântica. Na tarefa essencial de 
separar, na distribuição das faunas, os fatores ecológicos dos históricos, 
as regiões dc grande âmbito latitudinal são sempre difíceis de tratar, pois 
latitude significa temperatura. A mata atlântica ocupa 22 graus de lati
tude. Aos 3.300 quilômetros que separam Recife de São Francisco do 
Sul correspondem 5,3 graus na temperatura média anual, com ampli-



tudcs respcctivamcntc dc 2,9 c 7,9 graus centígrados. São discerníveis 
nesse espaço diversos limites distribucionais. Alguns podem ser atri
buídos a temperaturas — serão todos? De há muito conhecem-se evi
dências geomorfológicas dc extensa semi-aridez holocênica na Serra do 
Mar (Bigarelia, Marques Filho & Ab’Sáber, 1961); por outro lado, há 
indícios zoológicos da existência dc refúgios. As distribuições , sem ex
ceção, apesar dc praticamente lineares, dada a estreiteza da faixa flores
tada, são complexas. Um mapeamento paleoclimático da mata atlântica 
faria muito para adiantar os conhecimentos, especialmente dc grupos, 
como os anfíbios, que nessa região apresentam padrões dos mais enig
máticos (Heycr, 1983; Hcyer & Maxson, 1983).

Outra necessidade gritante c dc alguma quantificação paleodi- 
mática, especialmente no que diz respeito a temperaturas. Já fizemos 
notar que a maior parte da informação no hemisfério norte e nas partes 
mais frias do hemisfério sul (Andes da Colômbia, Nova Zelândia) re
fere-se a palcotcmpcraturas, ao passo que nos países tropicais predo
minam o que poderíamos chamar de "pluviosidades relativas". Seria 
utilíssimo poder recompor, grosseiramente que fosse, as feições ecoló
gicas mais importantes dos momentos críticos dos ciclos climáticos, para 
tentar responder a perguntas como estas: Onde c como sobreviveu a 
fantástica ictiofauna amazônica durante o apogeu do gelo? Hoje, o fe
nômeno meteorológico da "friagem" mata toneladas de peixes; como 
era durante o Wisconsin? O que comiam então os peixes frugívoros?

Sei que, para que se chegue lá, será necessário à paleodimatoiogia 
um apoio mais amplo dc outras disciplinas. Por exemplo, da palinologia, 
principalmente relacionando a vegetação circundante com a chuva de 
pólem. Também da paleopalinologia, que precisa ampliar a fase induti
va, produzindo c extraindo informação de uma multiplicidade de perfis. 
Ainda mais a fisiologia ecológica, permitindo inferir o clima a partir de 
íloras baseadas cm pólem. São necessidades grandes, prementes e difí
ceis dc atender. Mas não se pode negar que o caráter dc vanguarda 
interdisciplinar, tão evidente na angústia por informação colateral nova, 
está entre os maiores encantos desta nossa empresa.
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Ai de ti, Amazônia
Ge r ô n c io  A l b u q u e r q u e  r o c h a

"W" nglés de Souza, paraense, escreveu no início do século um conto
I primoroso ( O Baile do Judeu ) explorando uma das lendas da

região. Um dia o homem dccidc dar uma festa cm sua casa, à beira 
do rio Amazonas, e convida toda a gente da terra. O centro das atenções 
era a sua mulher, bem mais jovem do que ele, com "uns olhos pretos que 
haviam transtornado a cabeça de muita gente; c o que mais nela encan
tava era a faceirice com que sorria a todos, parecendo não conhcccr maior 
prazer do que ser agradável a quem lhe falava”. No auge da festa, entra 
no salão um indivíduo esquisito, de chapéu desabado, que não deixava 
ver o rosto, e tira a bela mulher para dançar, provocando a curiosidade c 
surpresa de todos. E uma dança frenética, de nunca acabar. A mulher, dc 
início alegre e animada, com o passar do tempo já exibia cansaço c desa
pontamento quando, já na sexta música repetida, a orquestra pára brus
camente. Então, o sujeito "rompeu numa valsa vertiginosa, num verda
deiro turbilhão, a ponto de se não distinguirem quase os dois vultos que 
rodopiavam entrelaçados", arrastando a dama pela porta fora c, chegan
do à ribanceira do rio, "atirou-se lá dc cima com a moça imprudente c 
com ela se atufou nas águas". Era um boto.

Hoje em dia já não há lugar para a lenda ou ficção. Mesmo assim, 
podemos imaginar que aquela mulher bonita é a própria Amazônia. E há 
um boto. Que não deixa ver o rosto e confunde a todos numa dança dc

Agora, no final do século, é um outro escritor nativo, Márcio 
Souza, que, abalado pelas circunstâncias do assassinato do líder serin
gueiro Chico Mendes, lança um olhar sobre o processo histórico da 
Amazônia, descobrindo "uma tradição de silêncio c dc como uma so
ciedade, cerceada pelo poder, tornou-se um estigma c um reflexo cm-

Segundo o autor, "a Amazônia e uma região acostumada com o 
moderno (...). Cada uma das fases da história regional mostra a moder
nidade das experiências que foram sc sucedendo: agricultura capitalista 
em 1760 com o Marquês de Pombal, cconomia capitalista exportadora 
em 1890 com a borracha, e estrutura industrial clctroclctrônica cm 1970 
com a Zona Franca de Manaus". Mas, por paradoxal que possa parecer,



a região sempre se manteve isolada c à margem do contraditório proces
so de desenvolvimento do País. Dependente do sistema extrativista, vc- 
getou no abandono e na miséria por longas décadas, desde que o mer
cado mundial encontrou outras fontes dc suprimento da borracha. Com 
o início da revolução burguesa, nos anos 30, viu-se excluída do cenário 
nacional porque os esforços de industrialização sc concentraram 110 Su
deste e a estrutura de poder da região (a "cultivada ignorância dc sua 
elite") não tinha a mínima influência política.

Nos últimos vinte anos, e de novo sem voz c sem vez, a região foi 
escancarada à exploração internacionalista do capital, num projeto eco
nômico iniciado na Ditadura. "As velhas oligarquias foram retiradas dc 
cena sem piedade e a Amazônia brinca dc agropecuária, dc industriali-

11 Em 400 anos de história — diz o autor — não sc pode encontrar 
sofrimentos similares aos que estão passando os pobres, os trabalhado
res, os índios, os que não foram convidados para o banquete dc incen
tivos fiscais". Euclides da Cunha (1926), tendo conhecido as condições 
de trabalho nos seringais, reclamou a "urgência dc medidas que salvem 
a sociedade obscura e abandonada: uma lei do trabalho que nobilite o 
esforço do homem; uma justiça austera que cerceie os desmandos; uma 
forma qualquer de homestead que o consorcie definitivamente à terra"

As vésperas da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente c 
Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, a Amazônia c o ccntro cxccntrico 
das atenções. E possível que os escritores brasileiros não sejam lcmbra-

Nos últimos 25 anos a Amazônia brasileira transformou-se 110 es
paço privilegiado para a realização dos diversos capitais, quase sempre 
em associação transnacional, formando "holdings" c conglomerados que

O poder central, no tempo da Ditadura, dcfmiu-sc pela plena inte
gração ao mercado capitalista internacional e passou a ofcrcccr vantagens 
e atrativos para os grandes grupos econômicos, sob a forma dc redução 
de impostos, energia elétrica subsidiada, grandes obras dc infra-cstrulu- 
ra, mão-de-obra barata e nenhum rigor em relação à poluição. Consoli
daram-se, assim, os segmentos das grandes construtoras (rodovias, pon
tes e barragens); da mineração e metalurgia; da agropecuária c da energia



hidroelétrica. Na retaguarda, os grandes bancos nacionais c internacio
nais.

O líder índio Ailton Krenak diz que esta é uma estratégia de saque 
para a América Latina: "da mesma maneira como os piratas desciam no 
Caribe, para saquear a costa nos séculos XVI e XVII, os piratas moder
nos continuam saqueando a América. Só que agora eles não estão sa
queando com trabuco. Eles estão saqueando com computadores, satélites 
(...). No lugar de piratas truculentos, eles estão botando executivos, pre
sidentes democratas, parlamentares vacinados. E tudo isto é uma or
questra montada, para que o fluxo dc sangria da America Latina continue 
vivo. Enquanto tiver uma grama dc minério, algum rio correndo ou uma 
floresta em pé, haverá algum doido inventando ou justificando progra
mas, que chamam de desenvolvimento" (CIMI, 1986).

O resultado desta voracidade capitalista sobre a Amazônia, que 
parece inelutável, produz o espanto da gente civilizada cm todo o mun
do, e a inconformidade dos setores conscientes da própria sociedade re
gional que convive com a irracionalidade e a destruição.

A exploração mineral, tal como vem se processando, constitui mera 
transferência de matéria-prima sem nenhuma contribuição ao desenvol
vimento regional e à melhoria das condições dc vida da população. Ca
rajás, o mais famoso dos projetos mincro-metalúrgicos, é emblemático 
do modelo clássico mina-ferrovia-porto de ocupação colonialista c san
gria das riquezas minerais.

As principais minas em exploração na Amazônia, cerca dc cinqüen
ta, extraem dezenas de milhões de toneladas de minério bruto por ano, 
destacando-se a bauxita (8), o ferro (11,5), a cassitcrita (15) c o man
ganês (2). Estas minerações em larga escala têm provocado danos ao 
ecossistema que ainda estão por ser avaliados; é sabido que a maioria dos 
projetos foram implantados sem planejamento prévio dc rccupcraçao 
ambiental.

Na área do Projeto Carajás, a implantação dc pólos siderúrgicos 
para a produção de ferro-gusa vem provocando desmatamento cm larga 
escala, incluindo a derrubada de castanhais da região (estima-se para cada 
36 toneladas de ferro-gusa o desmatamento dc um hectare dc floresta). 
O jornalista Eric Nepomuceno mostra o grau de absurdo desta explo
ração: "para produzir uma tonelada de ferro-gusa consome-se uma to
nelada de carvão vegetal. Exportada para a Europa, essa tonelada de 
ferro-gusa vale aproximadamente 120 dólares. A tonelada dc carvão ve
getal vale entre 300 e 400 dólares".
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Lado a lado com este padrão oligopolizado dc exploração mineral 
na região, desenvolve-se a mineração dos garimpos, mais extensiva, des
controlada e predatória. São 16 campos ou províncias dc ouro nos quais 
se distribuem centenas de pontos dc mineração, utilizando desde técnicas 
rudimentares até equipamentos modernos de grande porte, operando 
nas aluviões dos rios e igarapés das bacias hidrográficas.

Os efeitos mais imediatos e desastrosos da exploração descontro
lada do ouro ocorrem sobre o sistema hídrico: a remoção do solo à beira 
dos cursos d’água modifica o sistema natural das várzeas c provoca o 
assoreamento e a poluição física das águas, comprometendo, inclusive, 
mananciais de abastecimento público; cm certos rios, como o Madeira, 
as dragas operam diretamente sobre o leito, retirando-lhe os sedimentos 
de fundo.

Todavia, o perigo maior para as populações c para o ecossistema 
reside no intensivo uso do mercúrio na extração do ouro. A relação da 
quantidade de mercúrio utilizado no processo dc amalgamação com o 
ouro contido no sedimento é da ordem de 1:1, ou seja: para cada qui- 
lograma do ouro produzido é gasto (e não recuperado) 1,0 quilograma 
de mercúrio. Estima-se, assim, que estejam sendo utilizadas 120 tonela
das de mercúrio por ano nos pontos dc garimpo espalhados pela região 
amazônica. (Os principais países fornecedores dc mercúrio são, pela or
dem, os Países Baixos, a República Federal Alemã, o Reino Unido c o 
México.)

O processo de produção do ouro com a utilização dc mercúrio 
engendra, desta maneira, três vetores principais que podem afetar a saú
de pública: a) a contaminação com mercúrio vapor, diretamente sobre os 
trabalhadores dos garimpos, durante a fase de amalgamação c queima:
b) a poluição das águas e sedimentos, com a possibilidade dc melilação 
do mercúrio e sua absorção pelos peixes, entrando na cadeia alimentar da 
população local: c) a contaminação com mercúrio vapor nos numerosos 
pontos de comercialização do ouro, onde, mais uma vez, ele e queimado.

Em que pese o iminente perigo para a saúde pública, sobretudo nas 
áreas onde é liberado o vapor de mercúrio, não há estudos integrados 
que permitam associar os dados quantitativos aos efeitos biológicos do 
mercúrio, avaliando-os no contexto dessas áreas endêmicas c dc péssimas 
condições sanitárias, como são os campos de garimpo.

A exploração dos recursos hídricos para produção de energia elétrica 
constitui uma estratégia do poder central — por meio da associação entre 
o sistema Eletrobrás/Eletronorte e as grandes empresas dc construção 
civil — voltada para atender aos futuros desequilíbrios da região Sudeste,
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e não para benefício da Amazônia. O plano descomunal desse consór
cio — chamado Plano 2010 — é o de construir 79 barragens na região, 
algumas delas com lagos artificiais cujas dimensões variam dc 1.000 a 
6.000 Km2. Duas grandes barragens já construídas são paradigmáticas 
deste megaprojeto. "A hidrelétrica de Balbina (situada no vale do rio 
Uatumã, no Estado do Amazonas) não atende a qualquer necessidade 
regional, sendo ainda extremamente predatória c alagando um território 
sem proporção, 2.400 Km2, com a sua capacidade relativamente irrisória 
de 250 MW (CIMI, 1986).11A outra, a hidrelétrica dc Tucuruí, no Pará, 
com um lago de 2.400 Km2 e capacidade nominal dc 3.600 MW, tem 
energia destinada à indústria metalúrgica do alumínio, com tarifas redu
zidas. Com o enchimento do lago, em 1984, foram submergidos 14 
povoados, duas reservas indígenas e deslocadas cerca de 5.000 famílias 
de pequenos agricultores.

A próxima investida do setor elétrico será a construção das hidre
létricas do Xingu, que a Eletronorte chama eufcmisticamcntc dc "Com
plexo de Altamira" para evitar associações com os índios da região. São 
dois grandes lagos, Juruá/Cararaô c Babaquara, dc 1.200 e 6.000 Km2 
respectivamente, com capacidade total dc 17.600 MW e valor estimado 
de 25 bilhões de dólares. Se consumado, o empreendimento afetará irre
mediavelmente sete povos indígenas da região.

O engenheiro Oswaldo Sevá (1988) critica esta política energética: 
»ao invés de um atendimento amplo c confiável dc eletricidade à popu
lação^..), o que se prevê é um atendimento de clientes preferenciais, ou 
seja, grande parte da eletricidade é destinada ao suprimento das instala
ções produtivas altamente consumidoras de energia elétrica, com princí
pios tarifários de favorecimento seletivo e dentro dc uma postura dc 
subordinação às variações internacionais do comércio c das finanças".

A exploração agroflorestalepecuáriaé a frente mais ampla e extensiva 
de ocupação do território amazônico, desestruturando o modo de pro
dução extrativista e introduzindo um vertiginoso processo dc especula
ção da terra, de concentração fundiária e de devastação da floresta. In
centivado em 1970 pelo chamado "Plano de Integração Nacional" do 
Governo Médici, o processo avançou com a construção da rodovia Tran- 
samazônica e a colonização, induzida com incentivos numa faixa dc 100 
quilômetros de cada lado da estrada. Simultaneamente, milhões dc hec
tares de terra, em vários pontos do território, eram destinados a projetos 
agropecuários a cargo dos grandes grupos econômicos. A partir dc 1975, 
o governo central passa a reorientar sua política para a região por meio 
da criação de "pólos de desenvolvimento", áreas preferenciais para os 
projetos minerais, agropecuários e agrominerais. "Tratava-se, na verdade
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— mais do que simplesmente financiar a implantação capitalista na agri
cultura — de reforçar também as estruturas urbanas (...) dc tal sorte que 
as cidades, sedes do desenvolvimento regional, fornecessem as condições 
necessárias para que as populações cxpropriadas c expulsas dc suas terras 
pudessem se fixar na área, assegurando cm contrapartida o fornecimento 
de mão-de-obra para os investimentos produtivos aí implantados» (Tudc 
de Souza, 1988).

III

Quando se trata de avaliar as repercussões c conseqüências desta 
exploração frenética dos recursos naturais da Amazônia, temos que levar 
em conta a gente e o ambiente. A primeira coisa é aferir as condições 
sociais, a qualidade de vida das pessoas. Sob este aspecto, os dados c 
informações são dramáticos: »a realidade é que a malária vem atacando 
mais de um milhão de trabalhadores por ano; a lepra cncontra-sc cm 
franca expansão com mais de 300 mil casos; a desnutrição compromete 
mais de 30% da população infantil; a mortalidade infantil chcga a atin
gir, em certas áreas, mais de 150 crianças com menos dc um ano dc vida 
num grupo de mil nascidos vivos; a expectativa dc vida não ultrapassa 50 
anos de idade, enquanto a média nacional é de 62 anos; os acidentes dc 
trabalho nas serrarias, na construção civil e na indústria dc ferro-gusa, 
entre outras, é alarmante, com uma média de um caso por hora c um 
óbito por dia» (Frente Brasil Popular, 1989).

A especulação fundiária e a concentração da terra acarretou a ex
pulsão de centenas de milhares de agricultores; ao mesmo tempo, os 
grandes centros urbanos da Amazônia padecem dc inchaço populacional, 
da falta de saneamento básico, de habitações, dc cscolas, dc emprego e 
de alimentação, entre outros direitos básicos do cidadão.

Grande parte de jovens agricultores deambulam pelos campos dc 
garimpo da Amazônia — hoje são trabalhadores volantes do garimpo — 
trabalhando em condições de semi-escravidão. Empresas dc mineração c 
donos de garimpo avançam sobre as terras dos índios que, acossados e 
desinformados, não têm como resistir às invasões.

A situação mais crítica é a do povo indígena Yanomami, cujas ter
ras foram invadidas por garimpeiros desde 1987. »A presença dc milha
res de invasores alterou profundamente a vida dos Yanomami. A garim- 
pagem corroeu inúmeros igarapés e poluiu os principais rios da região. 
A floresta foi devastada para ceder lugar aos garimpos e às mais dc cem 
pistas de pouso abertas na mata, afugentando a caça c prejudicando as 
atividades de coleta. A introdução dc alimentos industrializados desor
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ganizou as roças tradicionais das comunidades mais afetadas, provocan
do a fome e criando relações de dcpcndcncia. Houve casos dc conflitos 
armados que resultaram em mortos c feridos.

As condições de saúde dos Yanomami são alarmantes. Alem da 
desnutrição, os índios foram afetados por epidemias dc malária c dc 
outras doenças trazidas pelos invasores..." (CCPY,1990).

Não lamuriemos as desgraças do capitalismo selvagem, tomemos

"As populações tradicionais que hoje marcam no ccu da Amazônia 
o arco da Aliança dos Povos da Floresta proclamam sua vontade dc per
manecer com suas regiões preservadas. Entendem que o desenvolvimen
to das potencialidades destas populações c das regiões cm que habitam 
se constitui na economia futura dc suas comunidadcs, c deve scr asse
gurada por toda nação brasileira como parte de sua afirmação c orgulho. 
Esta Aliança dos Povos da Floresta reunindo índios, seringueiros c ri
beirinhos, iniciada no Acre, estende os braços para acolhcr todo esforço 
de proteção e preservação deste imenso, porém frágil, sistema dc vida 
que envolve nossas florestas, lagos, rios e mananciais, fonte dc nossas 
riquezas e base de nossas culturas c tradições" (Conselho Nacional dos 
Seringueiros — União das Nações Indígenas).

Repensar uma estratégia para a Amazônia — tal como se propõe o 
presente Seminário — não é uma tarefa fácil porque escapa ao domínio 
da competência técnica dos especialistas e cientistas cm geral. Em nossó 
entender, esse desafio é próprio do campo da Política, pois pressupõe 
reformas estruturais profundas, em primeiro lugar a reforma agrária; 
exige a valorização das forças sociais da própria região; e requer autono
mia política de um governo democrático. Contudo, os técnicos, os cien
tistas e as pessoas conscientes são também políticos, c podem contribuir 
para a mudança dos rumos do desenvolvimento da região.

Em 1989, na campanha presidencial, a Frente Brasil Popular ca
talisou os sentimentos de mudança na Amazônia, rcccbendo a adesão e 
a contribuição de todos os segmentos sociais progressistas da região. 
Decorridos mais de dois anos, e considerando que os rumos seguem na 
contramão dos anseios da sociedade regional, cabe aqui retomar, resu-



Política, agrária

A melhoria de vida das populações não pode mais ser procurada 
mediante a expansão da área desmatada; deve ser transformado o modelo 
de posse, uso e exploração do solo, visando um aumento substancial da 
produtividade e de sustentabilidade. São condições para a reforma agrá
ria na Amazônia:

• sustar a expansão desenfreada da fronteira agrícola c recuperar 
áreas mal-utilizadas mediante agricultura sustentável, tecnica
mente eficiente e socialmente justa;

• delimitar a seleção de áreas com sistemas dc produção apropria
dos, tanto para agricultura cm áreas dc várzea como dc terra 
firme;

• promover a redistribuição de terras já ocupadas, dc modo que 
cada agricultor possa dispor dc um mínimo dc 50 a 100 hecta
res; iniciar o processo naquelas áreas onde existam associações 
ou sindicatos de trabalhadores rurais que estimulem a perma
nência do lavrador na terra;

• articular mecanismos que permitam a conjugação dc pesquisa, 
extensão, fomento, crédito, armazenamento c comercialização, 
de forma a viabilizar sistemas dc produção agrícola compatíveis 
com as peculiaridades ambientais e sociocconómicas das áreas;

• empreender uma política de fomento agropecuário com vistas a: 
melhorar as condições de cultivo e criatório dc produtos ali- 
mentares; incentivar a criação de animais silvestres c aquáticos 
de elevado potencial produtivo; beneficiar os produtos vegetais 
e animais no próprio local de produção; fomentar as culturas 
permanentes.

Política ecológica

• Efetuar o zoneamento ecológico-econômico da Amazônia;

• Combater o processo de desmatamento, adotando as seguintes 
medidas: a) considerar os desmatamentos extensos como infra
ções, sujeitos à desapropriação; b) evitar a abertura dc estradas 
nas áreas inaptas à agricultura; c) exigir projetos específicos dc 
manejo para qualquer gleba acima de 5.000 hcctarcs; c) fiscali
zar e impedir a exploração seletiva de madeiras.
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• Exercer rigorosa proibição do corte de castanhciras para fins dc 
exportação de toras (Acre e Polígono dos Castanhais, no Pará;

• Reperenizar as drenagens de igarapés e áreas devastadas do Acre, 
do Trecho Seco e da área de Marabá, Curionópolis c Rio Verde,

• Bloquear o uso da floresta para carvão vegetal e exigir que as 
empresas façam o reflorestamento ao longo da faixa Carajás-São

• Os projetos minero-metalúrgicos implantados na Amazônia são 
altamente intensivos em capital e de reduzida capacidadc dc 
empregos. Além disso, alguns deles exportam energia subsidia
da pelo contribuinte, não agregam o devido valor à matéria- 
prima e afetam o meio ambiente (Albrás, Alunortc, Alumar, 
Grande Carajás). Em vista disso, todos estes projetos devem ser 
reavaliados. O aproveitamento dos recursos minerais deve estar

— efetiva integração à economia regional

— maior graude beneficiamcnto e conseqüente agregação dc valor
— nível de produção condicionado a preços vantajosos para a cco-

A mineração garimpeira, com todos os problemas sociais c ambien
tais decorrentes, é um fato econômico na Amazônia e uma atividade 
legítima para milhares de trabalhadores. Toda tentativa de planejar mu
danças na atividade mineira com participação significativa do garimpo 
deve extrapolar a questão mineral e fazer parte dc uma política regional 
de desenvolvimento socioeconômico. Neste sentido, é necessário:

• definir espaços territoriais para garimpos c regulamentar a ati
vidade garimpeira, resguardando as terras indígenas c as áreas dc

• garantir orientação e assistência técnica para melhorar a minera
ção, as condições de saúde e segurança c proteger o meio am-

• coibir o trabalho escravo, exigir condições dignas dc trabalho c 
garantir a livre associação dos trabalhadores dos garimpos;



• combater o contrabando de ouro e pedras preciosas, disciplinan
do os esquemas de abastecimento e transporte c atuando dire
tamente na comercialização;

• introduzir, por meio de incentivos, a obrigatoriedade do uso dc 
aparelhos condensadores no processo dc queima do amálgama 
de mercúrio;

Todas estas iniciativas dependem, sobretudo, de efetiva vontade 
política por parte dos governantes.

Política de Recursos Hídricos

• Os donos do setor elétrico (Eletrobrás/Eletronorte) devem ser 
compelidos pela sociedade a cumprir integralmente o que deter
mina o Código de Águas de 1934, art. 143: "Em todos os apro
veitamentos de energia hidráulica serão satisfeitas exigências 
acauteladoras dos interesses gerais:

a) da alimentação e das necessidades das populações ribeirinhas;
b) da salubridade pública;
c) da navegação;
d) da irrigação;
e) da proteção contra inundações;
f) da conservação e livre circulação do peixe;
g) do escoamento e rejeição das águas".

• E necessário e urgente criar um foro para rediscutir as hidrelé
tricas na Amazônia, com a participação dos povos indígenas, dos 
movimentos de atingidos por barragens, dos ribeirinhos, dos 
cientistas e dos representantes do Congresso Nacional c do 
Ministério Público. Até lá, devem ser adiadas as decisões sobre 
a construção de qualquer nova hidrelétrica;

• A navegação fluvial, ao invés de grandes rodovias, deve-se cons
tituir na principal diretriz para a expansão da rede dc transportes 
na Amazônia.
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Eco-92: avanços 
e interrogações
Wa s h in g t o n  n o v a e s

Um evento como a II Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento pode, deve e precisa ser visto por 
muitos ângulos. Cada um deles revelará um pedaço da história e 

ajudará a entender nuances e minúcias importantes para a apreensão das 
grandes questões globais. A chamada Eco-92 tem história e desdobra
mentos importantes dos pontos de vista científico, diplomático, político, 
social e da comunicação. E ainda exige uma compreensão específica a 
partir de uma realidade brasileira. Da mesma forma que pressupõe 
abordagens apropriadas para cada um dos grandes temas da Conferência.

Pode-se começar pelo tema das mudanças climáticas, uma das ne
gociações mais complexas e difíceis.

Já nas discussões preparatórias de Nova York, em abril/maio, fi
cará evidente que muitas das divergências seriam na verdade insuperá
veis, dados certos fatores de ordem política e econômica, numa fase de 
transição para uma nova ordem mundial. Especialmente nos Estados 
Unidos, um dos principais atores no cenário.

Já enfrentando os problemas da recessão e do desemprego num 
ano de campanha presidencial, os EUA vêem-se às voltas também com a 
necessidade de desmontar parcialmente o complexo industrial militar, 
inviabilizado por falta de objetivos. A desmontagem, entretanto, agra
varia a recessão e o desemprego. Não por acaso, um Escritório de Con
versão criado pelo Congresso e entregue à direção do Pentágono só uti
lizou em 1991 metade dos 200 milhões de dólares que lhe foram atri
buídos. Por isso, em lugar de desativação, aprovou-se a construção de 
mais dois submarinos Seawolf, ao custo de 3 bilhões de dólares. Embora 
não tenham alvos, os submarinos asseguram 20 mil empregos. Da mes
ma forma, aprovou-se a construção de 5 aviões Stealth, ao custo de 4 
bilhões de dólares, porque asseguram milhares de ocupações na Califór
nia. "Temos de reconhecer que não estamos preparados para a paz", 
afirmou dramaticamente um senador, na primeira página do New York 
Times, ao discutir a impressionante perda de competitividade da econo
mia norte-americana diante da alemã e da japonesa nos últimos 30 anos.
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Nesse quadro, como pensar que o ator principal na questão das 
mudanças climáticas aceitasse o papel que lhe cabia — o da maior quota 
na redução da emissão de poluentes atmosféricos que contribuem para o 
cenário em que se discutem as mudanças? Como pensar cm fixação de 
níveis e datas para reduzir emissão de poluentes, se poucas semanas antes 
da abertura da Conferência do Rio de Janeiro a Presidência dos Estados 
Unidos dera a vitória ao Escritório de Qualidade liderado pelo vice- 
presidente Dan Quayle, em sua disputa com a Agência de Proteção 
Ambiental, na questão do aumento de poluentes da atmosfera? A EPA 
exigia que as indústrias poluidoras continuassem obrigadas a comunicar 
em audiências públicas seus aumentos na emissão dc poluentes. Quayle 
argumentava que, numa hora de recessão e desemprego, era prioritário 
aumentar a produção, ainda que a certos castos ambientais. Ganhou

Acentuava-se uma tendência, já esboçada dois meses antes em 
outas questões. Como foi o caso do buraco na camada de ozônio sobre 
o Artico. O governo norte-americano recusava-se a antecipar o final da 
produção dos gases CFC, principais responsáveis pelo esgarçamento da 
camada, porque a conversão para outras tecnologias custaria muitas de
zenas de bilhões de dólares. E penalizaria principalmente o Pentágono, a 
quem se atribui quase 40% dos gases. Quando a NASA deixou vazar a 
informação de que o buraco na camada se ampliava e fazia crescer o risco 
de câncer de pele para uma parte da população dos próprios Estados 
Unidos, na costa Leste, o governo imediatamente mudou de posição, 
antecipando o final para 31 de dezembro de 1994. Mas o diretor da 
NASA perdeu imediatamente seu emprego. E a indústria química obte
ve, de imediato, uma compensação que pleiteava: a aferição da concen
tração de agrotóxicos em alimentos deixa de ser feita na origem, no pro
duto bruto, e passa a ser feita na prateleira, na hora do consumo. Jogo

Nesse cenário, era previsível que os EUA endurecessem a posição 
nas negociações de Nova York. Mas não eram a única resistência. A 
comunidade científica japonesa, por exemplo, mal se encerrara a reunião 
preparatória de Nova York, afirmou, sem disfarces, que dificilmente o 
Japão terá como cumprir o objetivo de chegar ao ano 2000 sem ultra
passar o nível de emissão de poluentes atmosféricos atingido em 1990. 
Quando nada, porque, apesar de enormes esforços, o Japão foi o país que 
mais aumentou essas emissões nos últimos anos.

Uma terceira resistência se localizava nos países exportadores de 
petróleo, principalmente árabes. Fundamentada em muitas razões que,



vistas do ângulo interno de cada um desses países, não deixam dc ter sua 
lógica. Argumentavam esses países, como primeiro ponto, que a ciência 
ainda não tem certeza se as mudanças climáticas dc fato estão acontecen
do ou acontecerão. Como não tem certeza quanto às causas c os próprios 
formatos que sobreviriam. Se é assim, dizem, como aceitar políticas que 
induzam à redução do consumo de combustíveis fósseis? Essa redução 
terá conseqüências muito graves para a receita cambial dos exportadores; 
reduzirá a possibilidade de desenvolvimento econômico e social; agra
vará os problemas da miséria; e, em última análise, poderá até conduzir 
a resultados opostos aos desejados, intensificando a pressão sobre outros 
recursos naturais. Da mesma forma, a proposta de criação de um im
posto sobre o consumo de combustíveis fósseis — apresentada pela 
Comunidade Econômica Européia, mas condicionada à aceitação por 
todos os países industrializados — transferiria todo o ônus dc combate 
ao problema para os países exportadores de petróleo, com a redução de 
consumo que se seguiria ao aumento de preços. Penalizaria pobres, em

Aí estaria, para estes, o centro da questão. Em lugar de transfor
mações profundas nas estruturas de produção — que custariam investi
mentos fortíssimos aos países industrializados — se estaria tentando 
minimizar as ameaças de mudanças climáticas à custa dos países mais 
pobres. Quando, na verdade — como observa o próprio relatório bra
sileiro para a Conferência —, mesmo que se pudesse resolver todos os 
problemas ambientais do chamado Terceiro Mundo, isso cm termos glo
bais não faria diferença significativa.

Diante de tantas dificuldades, não espanta que os diplomatas te
nham caminhado na reunião de Nova York para um texto conciliador, 
barroco, malabarístico mesmo, que estabelecia o objetivo de chegar a 
2000 com o nível máximo de emissão de poluentes de uma década antes. 
Mas sem fixar esse nível como obrigatório. Nem cstabclcccr quotas por

Ainda assim, no Rio de Janeiro, as negociações foram penosas. Até 
o último momento os países exportadores de petróleo tentaram vetar o 
texto proposto para a convenção, embora já quase isolados nessa posição. 
É certo que o próprio secretário interino do Meio Ambiente, José Gol- 
demberg, apontava o texto da convenção como inócuo. Também o co
missário da Comunidade Econômica Européia se recusara a comparecer 
ao Rio de Janeiro, pelas mesmas razões. Mas há visões diferentes.

Em primeiro lugar, como reconheceram os próprios cientistas bra
sileiros, na reunião de julho da SBPC, os países signatários da convenção



ficaram obrigados de imediato — antes mesmo da ratificação da adesão 
pelos parlamentos nacionais, que levará uns 3 ou 4 anos — a comunicar 
a uma espécie de comitê provisório da convenção qualquer mudança no 
nível de emissões, os quantitativos, as espécies de poluentes. Estabeleceu- 
se, assim, não só uma responsabilidade diferenciada por país, como se 
abriram caminhos que permitam daqui por diante tomadas de posição 
preventivas — reconhecendo que não será preciso esperar que a catás-

Trata-se, por outro lado, do primeiro texto de direito internacional 
positivo sobre esse tema, que, com certeza, começará a inspirar decisões 
tanto no âmbito interno como nas questões transnacionais.

Vista do ângulo brasileiro, porém, a questão continuou preocu
pante. Na mesma reunião da SBPC, por exemplo, os participantes do 
painel sobre mudanças climáticas alertaram para algumas questões: l 5) 
não há consenso — que precisa ser buscado — na comunidade científica 
nacional quanto à matéria; 2-) há fortes indícios de mudanças nos dados 
registrados pelo Departamento Nacional de Meteorologia nos últimos 
30 anos, mas não permitem conclusões categóricas porque muitas esta
ções que reuniam até 60 e 70 anos de dados foram fechadas, outras estão 
sucateadas e outras ainda se localizam em áreas onde a expansão urbana 
e o desmatamento alterara condições e com certeza influenciaram mu
danças; 33) a imensa maioria dos cientistas brasileiros — fundamentais 
para desenvolver um programa nacional para o Meio Ambiente, o Clima 
e as Mudanças Climáticas — está no exterior. Como levar adiante, nessas 
condições, um programa adequado à realidade brasileira sob esse ângu-

Do ponto de vista dos interesses brasileiros, talvez a convenção 
sobre proteção da biodiversidade tenha sido o tema mais importante da 
Conferência, já que, como observa a diretoria do Jardim Botânico de 
Brasília, Anajúlia Heringer Salles, "em matéria de biodiversidade, o Pri
meiro Mundo somos nós». E, aí, o problema está não apenas na proteção 
dessa biodiversidade, que talvez chegue a uns 30% da biodiversidade 
global, mas nos formatos de apropriação.

Na reunião de Nova York não houve acordo, tais as resistências, 
ainda que a primeira versão proposta, que refletia principalmente as 
preocupações da comunidade científica, houvesse sido abandonada e 
substituída por outro texto, redigido por diplomatas (daí a crítica de



muitos cientistas de que a nova versão privilegia os aspectos econômicos 
da questão e relega a segundo plano a proteção da biodiversidade, que 
deveria ser um objetivo em si mesma).

Só numa reunião especial em Nairobi, já às vésperas dc iniciar-se a 
Conferência do Rio de Janeiro, conseguiu-se chegar a uma proposta de 
convenção, na qual a diplomacia brasileira teve forte influência.

Sob certos aspectos, trata-se de um avanço notável, um texto his
tórico mesmo, na medida em que estabelece novos princípios para algo
— a apropriação de recursos naturais de um país por outro — que fora 
estabelecido há séculos, pela força das armas, primeiro, c dos recursos

Ao estabelecer a soberania dos países detentores da biodiversidade 
sobre esses recursos e seu direito de participar dos resultados científicos 
e financeiros da exploração, a convenção aprovada no Rio dc Janeiro 
muda a relação de apropriação entre países ricos e pobres.

Não é de estranhar, portanto, a recusa obstinada dos Estados 
Unidos em assinar a convenção, ainda que ao preço do isolamento di
plomático. São as empresas norte-americanas as detentoras da maioria 
das patentes sobre conhecimentos dessa biodiversidade. O norte-ameri
cano Thomas Lovejoy, da Smithsonian Institution, estima em 200 bi
lhões de dólares por ano o resultado da apropriação da biodiversidade

Boa parte dos cientistas entende que, talvez, o principal mérito 
dessa convenção assinada no Rio de Janeiro tenha sido o dc "conscien
tizar o mundo" para a importância da questão. Seja a importância para a 
preservação de ecossistemas, seja porque dessa preservação dependerá o 
futuro, já que das espécies ainda desconhecidas (só foram descritos de 
1,2 a 1,4 milhão dos 10 milhões de espécies que se estima existirem) 
virão os futuros materiais, medicamentos e alimentos

A propósito destes últimos, lembra o espanhol José Esquinas- 
Alcazar, responsável pelo Comitê de Recursos Genéticos da FAO, que 
mais da metade das variedades dos 20 alimentos mais importantes para 
a humanidade já desapareceu desde o início deste século, aí incluídos 
arroz, trigo, milho, batata, feijão, ervilhas, centeio c cevada. No mesmo 

período, os Estados Unidos perderam 80% de suas variedades na horti
cultura e na fruticultura, cada uma delas, tal como os outros alimentos, 
sendo uma combinação única de genes responsáveis pelo sabor, teor 
nutritivo, resistência a pragas, adaptação ao solo, resistência a fenômenos 
climáticos, etc. A padronização de sementes, relacionada com técnicas de



dominação de mercados, responde por grande parte da perda. Mas a 
reposição possível no futuro, que depende da preservação da biodiver-

Já no Rio de Janeiro, levantaram-se outras questões, a propósito 
da convenção da biodiversidade, quase todas de ordem jurídica. Primei
ro, porque tramita no Congresso Nacional brasileiro um projeto de novo 
Código da Propriedade Industrial, que, ao reconhecer o direito de certos 
patenteamentos, pode anular as conquistas da convenção. Segundo, por
que está em negociação um novo acordo no âmbito do GATT (Acordo 
Gerai de Tarifas e Comércio), que também prevê um capítulo sobre 
patentes, com os mesmos riscos.

A comunidade científica brasileira tem manifestado sua preocupa
ção com essas questões. Da mesma forma, têm-se levantado outros pro-

Pergunta-se, por exemplo, de que formas práticâs poderá se valer 
um país para fiscalizar e assegurar sua soberania sobre as espécies. Como 
provar que esta ou aquela espécie utilizada com esta ou aquela finalidade 
por uma empresa de outro país foi retirada de seu território? E se não 
houver acordo quanto à participação nos resultados, entre a empresa 
detentora do conhecimento científico e o país soberano?

Outras possibilidades: se o Código da Propriedade Industrial for 
aprovado antes que entre em vigor a convenção da biodiversidade, po
derão ser reconhecidos milhares de patentes antes que se reconheçam os 
direitos nacionais à participação nos resultados; que regra prevalecerá? E 
que regras valerão para países, como os Estados Unidos, que não assi
narem a convenção? Como se resolverão os conflitos? E quando entrar 
em vigor o acordo do GATT, que não prevê participação nos resultados

De qualquer forma, pensam os cientistas, a convenção é um passo 
importante, embora um deles, o Prof. Otto Solbrig, de Harvard, tenha 
dito na SBPC que "em 1972, em Estocolmo, se disse a mesma coisa,

A crítica das organizações não-governamentais (ONGs) é mais 
severa. Além de não aceitarem que se privilegiem os aspectos econômicos 
do problema, em detrimento da conservação da biodiversidade por si 
mesma, entendem que a reivindicação de acesso às biotecnologias de 
ponta não pode ser levada a sério, já que estamos abrindo mão dela no 
Código de Propriedade Industrial. E ainda que não estivéssemos, a re
dução dos investimentos em ciência e tecnologia nos inabilita a absorver



essas tecnologias. Além do mais, a ênfase nas tecnologias dc ponta traria 
implícita a renúncia a outras tecnologias mais acessíveis, mais adequadas 
à nossa realidade, e a projetos de desenvolvimento sustentável.

Não foram muito diferentes as críticas dos ambientalistas à Decla
ração sobre Florestas concertada no Rio de Janeiro. Segundo estes, a 
preocupação com o "manejo sustentado" dessas áreas na verdade apenas 
encobriria o propósito de exploração das florestas tropicais com fins 
econômicos e sem preocupações ecológicas, partilhado por muitos países 
detentores dessas florestas e seus parceiros comerciais consumidores,

Desde a reunião preparatória de Nova York, o tema se mostrava 
explosivo. Primeiro, porque a reivindicação de soberania quanto às flo
restas tropicais — colocada na mesa pelos respectivos países e afinal con
sagrada no documento do Rio de Janeiro — impedia até mesmo qual
quer referência geográfica que pudesse caracterizar uma "intromissão em 
assuntos internos". Segundo, porque para um grupo numeroso de países, 
liderado no Rio pela Malásia, a exploração de madeiras tropicais é fonte 
importantíssima de recursos cambiais e agente econômico decisivo.

Do ângulo dos países desenvolvidos, principalmente Estados Uni
dos e Europa, o tema coloca-se de forma diferente. Seriam convenientes 
normas planetárias para evitar que o desmatamento e as queimas de flo
restas continuem a responder por uns 25% das emissões dc dióxido de 
carbono na atmosfera. E para impedir que prossiga o ritmo de devasta
ção atual, calculado em 17 milhões de hectares/ano (contra 11 milhões 
na década anterior), que leva à previsão da ONU, de extinguirem-se cm 
40 anos as florestas tropicais. Só na última década, a área coberta por 
florestas tropicais caiu de 18,8 para 16,8 milhões dc quilômetros qua
drados (menos 200 milhões de hectares). Uma perda irreparável, já que 
nesses 20% das terras do Planeta ocupados por florestas se calcula que 
estejam entre 50 e 75% de todas as espécies vegetais e animais.

A discussão fica ainda mais complicada quando alguns cientistas 
argumentam que, em termos de balanço do carbono, na verdade o des
matamento não teria conseqüências tão nefastas se acompanhado de re- 
plantio imediato, ainda que de espécies exóticas ou uniformes, já que no 
período de crescimento as árvores absorvem mais carbono do que emi
tem. Nesse caso, substituir uma floresta tropical adulta por uma floresta 
uniforme replantada teria, durante esse tempo de crescimento, conse



qüências até positivas quanto ao balanço do carbono. Restaria a questão

A declaração do Rio de Janeiro procurou conciliar alguns desses 
ângulos — soberania, direito ao desenvolvimento, manejo sustentado. E 
a Agenda 21 previu investimentos anuais de 6,2 bilhões de dólares (ainda 
não-disponíveis), só na parte de cooperação internacional, para viabilizar 
o "desenvolvimento sustentável" das florestas. Em que consistiria ele?

Um documento do próprio Banco Mundial coloca em dúvida essa 
possibilidade. Seu autor, Arne Dalfelt, afirma no estudo Ecological 
Constraints to sustainable management o f the tropical moist forest que "a 
floresta tropical úmida primária não pode ser manejada de modo a que 
se assegure simultaneamente um lucro macro-econômico suficiente e a 
sustentabilidade do ecossistema como um todo". O desenvolvimento 
sustentável nessas áreas, em sua opinião, só seria possível sc a cargo de 
populações de baixa densidade e baixa tecnologia. Melhor seria, entende 
ele num plano mais amplo, conservar as florestas tropicais, dada sua 
importância para a biodiversidade, e cuidar do reflorestamento de áreas 
degradadas — tese esposada em parte por alguns países subdesenvolvi
dos, que perguntam: por que o Primeiro Mundo, em lugar de impor 
estratégias florestais ao Terceiro Mundo, não refloresta ele mesmo suas

Críticas levadas à Conferência do Rio de Janeiro por ONGs asiá
ticas — que estão testemunhando a destruição de florestas no seu sub
continente — reafirmam a outra parte das observações. Para elas, os 
projetos de "desenvolvimento sustentável" nas florestas tropicais asiá
ticas, apoiados pelo próprio Banco Mundial, na verdade resultaram em 
mais desmatamento, e não menos. Além disso, geraram conflitos com 
índios, deslocaram milhões de agricultores e ameaçam outros milhões, 
principalmente na Tailândia e Indonésia, onde se prevê a substituição de 
florestas nativas por reflorestamentos.

O tema das florestas — não é difícil concluir — continuará gerando 
polêmicas. E só pode ter solução num contexto capaz de propor mu
danças muito mais profundas que as consensadas na Rio 92 (embora

Mesmo entre cientistas, subsistem divergências, como ficou evi
denciado nas discussões promovidas pela SBPC. Ali, por exemplo, o 
Prof. Otto Solbrig, de Harvard, colocou suas dúvidas quanto a uma 
relação direta entre supressão de florestas tropicais e mudanças climáticas 
em âmbito planetário. A seu ver, o desmatamento afeta local e regional-



mente. E a substituição de florestas tropicais na Ásia c África por flores
tas secundárias pode até ser vantajosa, de alguns pontos de vista.

Já o pesquisador Philip Fearnside entende que, enquanto não se 
definir com precisão o que é manejo sustentado de florestas, o conceito 
na verdade continuará apenas justificando o desmatamento. Pior ainda, 
um desmatamento que interessa fundamentalmente aos segmentos mais 
ricos da população da Amazônia, por exemplo (que respondem por 70%

A seu ver, dois caminhos poderiam ser produtivos: 1- ) a agrossil- 
vicultura em pequena escala; 2-) um sistema mundial que rendesse com
pensações financeiras a quem preservasse florestas.

Como se tratava de uma conferência sobre meio ambiente e desen
volvimento, o encontro do Rio de Janeiro foi todo ele perpassado pela 
questão populacional. Como reduzir a pressão sobre recursos naturais se 
a população do Planeta não cessa de crescer? Como enfrentar problemas 
ambientais em âmbito planetário se uma parte considerável deles tem 
relações estreitas com os problemas da miséria?

Muitos dos documentos levados à Conferência, assim como mui
tos dos pronunciamentos de delegados e chefes de Estado, centraram-se

Somos hoje, diz um relatório recente do Fundo das Nações Unidas 
para a População, quase 5,5 bilhões de pessoas e chegaremos a 6,26 
bilhões na virada do século. Em 2050, seremos pelo menos 10 bilhões. 
Um século mais tarde, numa projeção otimista, 11,6 bilhões; na esti-

Até aqui, vem-se reduzindo velozmente o intervalo de tempo ne
cessário para dobrar a população. Levamos milhões de anos para chegar 
a um bilhão de pessoas, em 1830. Mas não precisamos nem de um século 
para dobrar de novo a população, cm 1927. Nos 65 anos seguintes, até 
hoje, quase triplicamos os habitantes do Planeta. Como continuam nas
cendo três crianças por segundo, a cada dia se somam mais de 250 mil 
pessoas, o que representa quase 100 milhões por mês e quase um bilhão 
numa década. Com a agravante de que 83% do crescimento populacional 
previsto se darão no chamado Terceiro Mundo, onde já se concentram 
77% da população da Terra, com apenas 15% da renda global (não por 
acaso, '70 milhões de pessoas já migraram para os países mais ricos nas



Por onde enfrentar a questão, se a ética impede que se pense em 
população em termos de poder (desejando que cresça), ou cogitando 
simplesmente de reduzi-la a qualquer preço, para que não afete a segu
rança dos ricos? É preciso pensá-la em termos de dignidade humana, de 
adequação dos padrões civilizatórios às possibilidades de recursos e de 
equilíbrio da vida na Terra. Profundidades das quais a Eco-92 esteve

Um dos caminhos com certeza passa pela correção dos desequilí
brios regionais de renda, causa fundamental das migrações e do inchaço 
das periferias de metrópoles, onde o problema se agrava, porque mulhe
res e crianças, antes também fator de produção, passam a ser, fora do 
mercado de trabalho, apenas fator de consumo. Outro caminho exige 
avanços rápidos e transformadores via educação. Um estudo da própria 
ONU mostra que nos países mais pobres a taxa de fertilidade entre as 
mulheres mais pobres e analfabetas chega à média de seis filhos; entre as 
que freqüentaram escola, dois filhos. Na América Latina, o aumento 
recente da escolaridade entre mulheres já conduziu a uma queda entre 40

No caso brasileiro, o problema vem decrescendo. Era de 6,16 na 
década de 40 o número médio de filhos por mulher. Baixou para 4,35 
em 1980 e para 3,16 em 1990. E provável que continue a cair, porque, 
segundo o IBGE, mais de 40% das mulheres em idade fértil já foram 
esterilizadas (71,3% em Goiás). Embora esses números tragam à discus
são aspectos éticos dessa esterilização em massa, é inegável que demons
tram, no absoluto, uma tendência à redução do problema. O equílibrio 
será atingido quando cada mulher tiver em média apenas dois filhos, a 
chamada taxa de reposição (um para a mulher, outro para o homem, sem

No mundo como um todo, entretanto, não e essa a tendência. Na 
última década, enquanto a população decresceu, se estabilizou ou cresceu 
pouco no Primeiro Mundo (menos 0,3% na Alemanha, zero na Bélgica 
e Holanda, 1,6 na Grã-Bretanha), no Terceiro Mundo as taxas de cres
cimento atingiram mais de 40% no Paquistão, mais de 30 na Argélia e

É tema que vai incendiar as discussões nos próximos anos. Mas que 
não teve avanços práticos na Conferência do Rio de Janeiro.

A ausência de avanço nessa matéria deve-se, fundamentalmente, às



enormes dificuldades na discussão dos recursos para o meio ambiente e 
o desenvolvimento, isto é, o financiamento da chamada Agenda 21.

Não falta quem considere puro blablablá tudo o que aconteceu no 
âmbito da Conferência oficial, quando nada porque, na hora de estabe
lecer os recursos financeiros para as centenas de páginas de programas da 
Agenda 21, os países mais ricos, na sua maioria, fugiram a compromissos

A partir de certo momento, quando a diplomacia tentava conseguir 
pelo menos um compromisso em torno do que já fora acertado há mui
tos anos — a contribuição de 0,7% do Produto Interno Bruto dos países 
do Primeiro Mundo — ficou claro que os países ricos preferem continuar 
como estão: determinando, eles mesmos, qual é sua contribuição e quais 
são os seus parceiros, em lugar de prover recursos para fundo e outros 
organismos internacionais que se comportariam segundo regras que lhes

E certo que houve avanços. Multiplicaram-se os canais para cap
tação e aplicação de recursos, fugindo ao canal único do Banco Mundial. 
Mas não se conseguiu chegar nem perto dos objetivos propostos pela 
ONU e reiterados pelo secretário da Conferência, o canadense Maurice

Calculou a ONU que, para enfrentar hoje os problemas ambientais 
e da miséria no Planeta, são necessários em torno de 600 bilhões de 
dólares por ano. Desse total, 80% teriam de ser providos pelos próprios 
países onde estão os problemas. Restariam 20% ou 120 bilhões de dó
lares/ano para a cooperação internacional, que, por várias formas, já des-

Dias e noites de negociações para amarrar um compromisso de 
mais 70 bilhões de dólares anuais foram inúteis. Nem mesmo a proposta 
de chegar a isso até o ano 2000 vingou.

Seria impossível? Strong não se cansou de dizer que se trata de 
decisão política: o mundo continua aplicando mais de um trilhão de 
dólares anuais em despesas militares. Por que não poderia investir um 
décimo disso na solução dos problemas ambientais e da miséria? Só os 
Estados Unidos tiveram em 1991 um orçamento militar próximo dos 
300 bilhões de dólares e ainda não chegaram à metade dos 0,7% ao ano 
do PIB para a ajuda internacional, seu compromisso de 12 anos atrás. 
Quanto ao Primeiro Mundo no seu conjunto, por que não poderia des
tinar 0,1% do seu PIB de 15 trilhões de dólares à solução ambiental?



Terá sido esse, provavelmente, o ângulo menos esperançoso da 
Conferência. Levando muitos observadores a temer que só a iminência 
de catástrofes possa produzir mudanças mais profundas dc comporta-

Esse temor baliza, também, as críticas mais radicais dos ambien
talistas que esperavam da Conferência questionamentos mais profundos, 
capazes de levar a transformações decisivas nos modos de viver, nos pa
drões civilizatórios, nas matrizes energéticas, nos padrões de consumo. 
Esperavam que os países ricos demonstrassem concretamente sua decisão 
de reduzir o nível de consumo de suas populações (hoje, apontou o rela
tório brasileiro, um habitante do Primeiro Mundo tem um poder de 
impacto sobre os recursos naturais 25 vezes maior que o de uma pessoa 
do Terceiro Mundo). Esperavam caminhos para uma distribuição mais 
eqüitativa dos frutos do trabalho no mundo. A renúncia a formatos po
líticos, econômicos e sociais que colocam a vida em risco no Planeta.

Mas a Rio 92 ainda se pautou por critérios orientados pela convic
ção de que, com recursos financeiros e tecnologias adequadas, será pos
sível reorientar a atividade humana e não ultrapassar os limites que nos

Dispomos hojé de apenas 0,00378% da água do Planeta (o res
tante está nos oceanos, nas geleiras e em aqüíferos ainda inacessíveis), 
mas continuamos a poluí-la em proporções crescentes. A ciência prevê 
guerras pela água na África, no Oriente Médio, na Asia. Embora o Brasil 
tenha uns 20% da água doce do Planeta, não escapamos a conflitos. E 
60% das internações hospitalares, aqui, decorrem de doenças de veicu-

A desertificaçao avança à razão de 60 mil quilômetros quadrados 
por ano. 20% do solo fértil do nosso mundo já se perderam.

Se a concentração de carbono na atmosfera continuar crescendo 
1% ao ano, como hoje, em 25 anos teremos uma concentração de po
luentes no ar que será o dobro da de 1950. Com que conseqüências?

Apesar de todas as restrições, a concentração de CFCs qué esgar
çam a camada de ôzónio ainda sobe 5% ao ano. Cresce a ameaça sobre 
as populações do Hemisfério Norte também. .

O arsenal nuclear acumulado continua a reservar o equivalente a



alguns quilos de dinamite por habitante da Terra. Já temos 200 mil to
neladas de lixo radiativo acumuladas e sem destino.

E assim por diante.

Quem será capaz de enfrentar e resolver tudo isso? Hoje, essa ta
refa está entregue às instituições legadas pela Revolução Industrial — o 
Estado Nacional e as corporações transnacionais, principalmente —, que 
não se têm revelado muito eficazes.

Seria preciso, com certeza, uma nova ética, fundada na solidarie
dade, e não na competição. Uma ética que com certeza incluirá o que 
vários estadistas — entre eles o ex-primeiro ministro Michel Rocard, da 
França, e o ex-presidente Miguel de la Madrid, do México — propuse
ram no Rio de Janeiro: um direito ambiental internacional, até mesmo 
"uma organização ambiental mundial", já que os fenômenos ambientais 
não obedecem a fronteiras geopolíticas ou administrativas. Como disse 
Rocard, se estamos "condenados a viver juntos, estamos condenados 
também a nos pôr de acordo juntos".

O papel da comunicação

Nesse quadro, será decisivo o papel da informação e da comunica
ção de massa.

Primeiro, para que o mundo todo possa refletir sobre alguns temas 
já colocados na mesa e que já  estão influindo na gestação da nova ordem 
mundial. A reunião da SBPC tratou de alguns deles.

Por exemplo: a lógica do mercado combina necessariamente com 
a direção desejada, de implantar o chamado desenvolvimento sustentá
vel?

Como conciliar planejamento global com a necessidade de parti
cipação e decisão comunitária? Como conciliar a descentralização do 
poder com a necessidade de que as ações individuais não prejudiquem o 
equilíbrio global?

Como fazer para que os bilhões de deserdados da sorte sejam ou
vidos antes das decisões que pretendem definir seus destinos?

Como se criar sociedades em que não sejam apenas alguns a decidir 
e a fazer pelos demais, e sim sociedades capazes de mobilizar todas as 
pessoas, que dispensem as cabeças supostamenre iluminadas?
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Muitas dessas indagações perpassam a análise crítica da Eco-92 
feita durante a reunião anual da SBPC em São Paulo. Ao lado de várias

Como acreditar que se estabelecerá um fluxo de informação do 
Primeiro para o Terceiro Mundo, sem ônus, se informação é poder? A 
questão tecnológica é antes de tudo social e política, mais que científica.

Mas ainda que se estabelecesse o fluxo de informações tecnológicas 
e científicas, o que autoriza supor que as tecnologias do Primeiro Mundo 
sejam adequadas às necessidades do Terceiro? O próprio relatório brasi
leiro para a Conferência diz que os problemas ambientais decorrem da 
pobreza e do mau uso da riqueza, que a maior parte dos problemas já 
vem embutida nos modelos de desenvolvimento e nas tecnologias im-

Se é assim, como supor que o bilhão de pessoas desempregadas ou 
subempregadas no Terceiro Mundo será incorporado ao desenvolvimen
to sustentável? A Agenda 21 sequer trata do tema. E sem a incorporação, 
como admitir que se caminhará para a solução dos problemas já vistos?

Por outro lado, o desenvolvimento sustentável pressupõe não 
apenas tecnologias limpas e recursos financeiros, mas também a redução 
do consumo perdulário do Primeiro Mundo e dos segmentos favoreci-

"A desigualdade inviabiliza o desenvolvimento sustentável", con
cluíram os cientistas na SBPC. A sustentabilidade não será conseqüência 
apenas de melhorias no meio ambiente, nem de avanços tecnológicos, e 
sim da prevalência da ética da igualdade.

O segundo ângulo pelo qual a informação/comunicação será deci
siva está em que os avanços sociais dependerão fundamentalmente do 
acervo de informações científicas que chegue ao conhecimento das socie
dades. A informação é que transforma a consciência. A consciência trans
formada é que faz mover governos.

Coloca-se, portanto, o problema da relação entre ciência e poder, 
e da relação do poder com a comunicação de massa.

A mais extraordinária conquista da Conferência do Rio de Janeiro 
foi a exposição que deu, no mundo todo, através dos meios de comuni
cação, a problemas anibientais e científicos, em geral confinados a pe
quenos espaços e abordagens superficiais. Foi haver incorporado a ques
tão ambiental ao cotidiano dos cidadãos comuns, que puderam avançar



sua consciência. Foi haver incorporado o meio ambiente ao jogo demo
crático.

Mas o exemplo citado atrás — as informações sobre o avanço do 
buraco na camada de ozônio do Ártico — realça dramaticamente os pro
blemas da relação ciência/poder/comunicaçao dc massa, da qual depen
deremos cada vez mais decisivamente.

E aí duas tarefas se colocam para os cientistas: 1-) lutar, ao lado da 
sociedade e dos profissionais da área, pelo reconhecimento do direito 
social à informação (que deveria ser escrito na Constituição, para per
mitir a regulamentação por leis; hoje a sociedade brasileira não tem di
reitos em matéria de informação); 2-) lutar para que a comunidade cien
tífica perca seu pavor ao risco de superficialidade, generalização, simpli
ficação e seja capaz de comunicar-se com a sociedade para informá-la 
sobre as questões vitais.

Se não for assim, a vitória maior da Conferência do Rio de Ja
neiro — o avanço na informação e na consciência social — correrá o 
risco de perder-se. Teremos de esperar pelas catástrofes para nos mover.

W ashington N ovaesé jornalista e secretário estadual de Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia de Brasília (D F ).
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Debate



Ecos da Eco 92 
na reunião da SBPC
UMBERTO G. Co r d a n i

O  workshop "Ecos da Eco 92" promovido pela SBPC — Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, cm sua reunião anual de 
julho de 1992, contou com a colaboração do Instituto dc Estu

dos Avançados da USP, e da Sociedade Brasileira dc Meteorologia. Seus 
objetivos foram os de produzir uma avaliação dos resultados da Confe
rência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente c Desenvolvimento, a 
Rio 92, logo após a sua realização, através do exame cuidadoso dos do
cumentos resultantes, de depoimentos de quem participou do evento, c 
de discussões generalizadas por parte de componentes dc diversos seg
mentos da sociedade, que acompanharam o desenvolvimento do pro
cesso.

Foram disponíveis para o exame deste workshop os textos iniciais 
da Conferência do Rio, e também as modificações introduzidas, durante 
os debates no Riocentro. Os produtos da Conferência incluíram a De
claração do Rio, contendo os princípios básicos do ccodcscnvolvimcnto, 
a Agenda 21, que representa um enorme programa dc ações para pre
parar a humanidade a "sobreviver*, no próximo século, duas convenções 
a respeito das mudanças climáticas, e da biodiversidade, c uma dcclaração 
sobre florestas. Estes foram os elementos básicos em discussão durante 
o workshop.

Por que o "Ecos da Eco 92"? E por que a SBPC, cm sua reunião 
anual deste ano quis dar um destaque especial a este workshop?

Porque a Rio-92 representou uma inflexão na história da huma
nidade, com a redefinição do direcionamento do desenvolvimento hu
mano. Novos caminhos, em busca de um novo equilíbrio, que envolva 
uma situação de desenvolvimento "sustentável", cm bases eqüitativas 
para a humanidade.

Este paradigma requer uma reestruturação profunda dos padrões 
da sociedade de consumo, com uma oferta de vida dcccnte para a maioria 
pobre, que somente será atingido se houver uma cspécic dc "contrato 
social", baseado no princípio ético da solidariedade, tanto intra-gerações
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(agora e nos próximos anos), como inter-geraçõcs, incluindo-sc aqui o 
planejamento para o bem estar da humanidade, a longo prazo. Sua meta 
final é uma situação de estabilidade para o planeta, com o crescimento 
populacional contido, e a utilização de tecnologias sadias para o ambien
te, dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável, socialmente 
equilibrado, responsável, e em harmonia com a natureza.

Presentemente nos encontramos muito distantes de tal situação 
ideal. Nossos padrões existenciais, nossas atitudes sócio-cconômicas, são 
claramente não-sustentáveis, e a situação piora continuamente com a 
explosão populacional. O consumo anual de cada habitante do planeta 
atinge cerca de 20 toneladas de material, cerca dc 1,5 Kw de energia, c 
cerca de 800 m3 de água. Com isto são produzidas cerca dc 2 toneladas 
de produtos finais, acompanhadas dc inúmeras transformações químicas, 
e enorme quantidade de rejeitos diversos. O homem tornou-se um agen
te geológico dos maiores, e o fluxo de material que ele movimenta na 
superfície da Terra é  da mesma ordem de grandeza que aquele provocado 
pelo conjunto de processos naturais originários da dinâmica interna do 
planeta.

As pressões sobre os ecossistemas do planeta são insustentáveis. 
Antes da revolução industrial, a utilização de recursos da biosfera pelo 
homem não excedia a 1% da produção primária dc material, numa si
tuação aceitável. Atualmente a exploração é uma ordem dc grandeza 
maior, 10% da produção primária o que, se continuar, pode levar cm 
poucas décadas à destruição da própria biosfera.

E mais ainda, os padrões econômicos vigentes são perversos, no 
sentido de que os pobres financiam os ricos. Há dez anos, a somatória 
da dívida externa do Terceiro Mundo atingia cerca dc 600 bilhões dc 
dólares. Até o ano passado, foram pagos mais dc 700, mas a dívida atual 
permanece e aumentou, passando agora de 1.000 bilhões, um trilhão dc 
dólares!

Na transição para o desenvolvimento sustentável, muitas soluções 
foram propostas, algumas delas já testadas e comprovadas. Fontes dc 
energia renováveis, reciclagem de rejeitos, agricultura regenerativa, flo
restas sociais, tecnologias sadias para o ambiente, etc., ctc.

Muitos governos já implantaram leis adequadas para conservação 
do próprio ambiente. Por outro lado, o desenvolvimento sustentável, na 
escala do planeta, tem que ser acima dc tudo social c cultural, ético e 
solidário, o que é sempre mais difícil de imaginar, neste mundo egoísta, 
xenófobo, em que nacionalismos, regionalismos, corporativismos, e ou
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tros "ismos" acabam fazendo prevalcccr interesses pequenos, de indiví
duos, grupos, regiões, países, acima dos interesses comunitários, públi-

Os problemas de ambiente e desenvolvimento já são conhecidos de 
há muito tempo. Sem esquecer Malthus, em seu ensaio sobre popula
ções, de 1798, escrito quando a população mundial apenas beirava o 
primeiro bilhão, vários documentos globais importantes apareceram, 
especialmente, nas últimas duas décadas:

- O I -  relatório do Clube de Roma, em 71, sobre os limites do

— A conferência de Estocolmo e o ecodescnvolvimento, em 72.
— O 39 relatório do Clube de Roma, em 76, para uma nova ordem

— O Relatório Willy Brandt, para as Nações Unidas, cm 1980.
— O Relatório Brundtland, em 1987, nosso futuro comum, com 

a caracterização do desenvolvimento sustentável.

Muitos dos problemas levantados naqueles documentos são agora 
retomados na Agenda 21, mais ou menos nos mesmos termos. Ou seja, 
os problemas já eram conhecidos, ninguém discordava dc sua importân
cia, de sua urgência. E entretanto, quais foram as ações resultantes? Pra
ticamente, muito poucas, ou nenhuma que tenha sido relevante, cm ter
mos globais. Acelerou-se a exploração predatória dos recursos naturais, 
a degradação ambiental, o crescimento populacional, e aumentou a já 
enorme diferença que separa os países desenvolvidos daqueles em desen
volvimento. Em conclusão: muitas palavras, concordância total, pouca

E porque seriamos levados a acreditar que será diferente agora,

Cada um pode julgar como quiser, entretanto parece-nos que a 
consciência mundial para os problemas de ambiente c desenvolvimento 
foi despertada de modo irreversível, no mundo todo e dc uma maneira 
que não mais pode ser ignorada pelos políticos, cm geral, e pelos deten
tores de poder, em particular. As discussões foram encaminhadas seria
mente, com a participação ampla de muitos setores da sociedade, e a 
pressão de entidades não governamentais foi aceita e até reconhecida 
pelas Nações Unidas, de modo sem precedentes.

Em especial, os cientistas tem um papel fundamental a exercer, 
porque a ciência e a tecnologia tem muito a ver com ambiente e desen
volvimento e porque as esperanças de atingir um mundo melhor residem



em novos avanços do conhecimento, e nas adaptações que permitirão 
descobrir novos caminhos para o desenvolvimento, sustentável c ambien-

Na conferência do Rio, foi dado grande destaque ao ICSU, o 
Conselho Internacional das Uniões Científicas, a organização não go
vernamental que coordena as principais atividades científicas internacio
nais. Seu presidente, o físico indiano M. G. K. Mcnon pôde dirigir-se ao 
plenário do Riocentro durante 7 minutos, mais do que foi concedido a 
muitos chefes de Estado. Em seu pronunciamento, transcrito na íntegra 
e traduzido neste volume, Menon assegurou que os cientistas estão pre
parados para assumir o papel que lhes cabe para encontrar os novos 
caminhos, e que inclusive muitos dos programas científicos necessários 
para tal já se encontram em pleno andamento.

Cabe aos cientistas a observação e o monitoramento dos proble
mas globais que afligem a humanidade, como os decorrentes do efeito 
estufa, do empobrecimento da camada de ozônio na alta atmosfera, a 
perda de solo arável, o crescimento da desertificaçao, etc , etc. As pes
quisas mais e mais exigirão esforços de colaboração internacional, c mais 
e mais o enfoque deverá ser interdisciplinar. Neste sentido, a atitude 
futura dos homens da ciência deverá evoluir para adaptar-se ao cquacio- 
namento dos problemas globais. Com efeito, a formação e o treinamento 
atual dos cientistas, educados para desenvolver ao máximo uma experiên
cia em especialidades de campo de atuação reduzido, não são adequados. 
Por exemplo, seria viável a um físico nuclear com experiência em radio- 
isótopos tratar com propriedade problemas de oncologia, ou de epide- 
miologia? Ou a um geoquímico especialista em elementos traços de ro
chas vulcânicas, opinar sobre nutrientes no solo, para algum tipo de 
cultura agrícola? Ou seja, em casos similares, os cientistas deverão desen
volver a humildade necessária para reconhecer que nenhuma experiência 
individual é suficiente para respostas satisfatórias, no plano global.

Em se tratando da sobrevivência da humanidade no próximo sé
culo, Rio tem que ser considerado como ponto de partida, como ponto 
inicial de um processo contínuo de transição, que pode levar diversas 
décadas, até atingir o estágio pretendido de desenvolvimento sustentável,

A Conferência do Rio foi analisada em seus vários aspectos duran
te as discussões ocorridas durante três dias inteiros, no workshop "Ecos 
da Eco-92''. Foram efetuadas três sessões plenárias , cm que foram apre
sentados depoimentos básicos, por diversos cientistas de renome inter
nacional, que trouxeram suas posições pessoais a respeito das temáticas



referentes às convenções, e às diferentes seções da Agenda 21. Tais de
poimentos foram complementados por discussões generalizadas cm cin
co mesas redondas, todas elas muito concorridas, cm que houve parti
cipação direta e entusiasmada não só dos cientistas, mas tambem dc re
presentantes dos mais diversos segmentos sociais. O quadro a seguir 
resume os coordenadores, relatores e autores dos documentos básicos dc 
referência para cada uma das mesas redondas realizadas. Em adição, 
neste volume encontram-se transcritos os depoimentos principais ocor
ridos durante as sessões plenárias, e apresentados pelos respeitados pes
quisadores Ennio Candotti, Jacques Marcovitch e Paulo Nogueira-Nctto.

Mesas Redondas Realizadas durante o Worksbop Ecos da Eco-92

Convenção Climática

Coordenador: Pedro Leite da Silva Dias (IAG/USP)
Relator e Autor Documento Básico: Antonio Divino Moura (INPE)

Convenção sobre Biodiversidade e Declaração sobre Florestas

Coordenador: Mauro A. M. Moraes Victor (Instituto Florcstal-SP) 
Relator: Antonio C. Cavalli (Instituto Florestal-SP)
Autor Documento Básico: Otto Solbrig (Harvard University-USA)

Dimensões Social e econômica da Agenda 21

Coordenadora: Elza S. Berquó (CEBRAP e UNICAMP)
Relator: Eduardo Viola (UF Santa Catarina)
Autor Documento Básico: Harold Jacobson (Michigan University- 
USA)

Agenda 21 — Conservação e Gerenciamento de Recursos para o
Desenvolvimento

Coordenador: Washington Novaes (Secr. Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia-DF)
Relator: Aldo Rebouças (IG/USP)
Autor Documento Básico: David Norsc (Overseas Development Inst. 
London-UK)
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Agenda 21 — Mecanismos e Implementação

Coordenador: Henrique Rattner (FEA-USP)
Relator: Maria Hanai (CNPq)
Autor Documento Básico: Kilaparti Ramakrishna (Woods Hole Re
search Center-USA)

A avaliação da Conferência do Rio, e do próprio processo deslan
chado pelas Nações Unidas, continua, e o "Ecos da Eco-92" foi apenas 
uma de suas etapas. Somente o futuro revelará se, finalmente, os bons 
propósitos acordados pelas Nações e pelos governos durante a Rio-92 
serão seguidos de ações diretas, relevantes, convergentes, possibilitando 
à humanidade vislumbrar afinal a tão almejada luz no fim do tenebroso 
túnel em que se encontra.

Umberto G. Cordani é professor do Instituto de Geociências da USP e membro 
do Conselho Diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Coordenou 
o workshop "Ecos da Eco 92" realizado pela SBPC com o apoio do IEA nos 
dias 13,14 e 15 de julho de 1992, em São Paulo.
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Dos princípios 
aos resultados

ja c q u e s  M a r c o  v t t c h

A reunião mundial do Rio de Janeiro alcançou o consenso através 
da lógica do possível. Um consenso sólido com relação aos 
princípios acordados. Um consenso frágil quanto aos meios 

necessários para interromper a degradação do planeta e a dualidade 
sócio-econômica crescente. Dualidade que aumenta as tensões e os 
cancros sociais. Uma degradação que ameaça as condições de vida das 
gerações vindouras.

A diplomacia verde conseguiu ampliar a aliança dos que buscam o 
repensar do desenvolvimento. São autoridades governamentais, cientis
tas, sindicalistas, lideranças religiosas, empresários que assumiram um 
compromisso de apoiar uma nova ética planetária. Um compromisso a 
ser estendido a um número ainda maior de atores sociais.

Distantes da Conferência, estavam os dirigentes dos bancos pri
vados, por exemplo. Profundos conhecedores do "sistema nervoso" da 
economia de mercado, permaneceram distantes e omissos. Sua ausência 
foi notada no âmbito do "Business Council for Sustainable Deve
lopment". Eles representam uma mentalidade baseada no rigor finan
ceiro, respondendo a interesses em busca do maior retorno possível dos 
investimentos. Uma mentalidade que impõe um curto ciclo de tempo às 
decisões. Um ciclo incompatível com a dimensão do desafio e da mu
dança de rumos exigidos por uma nova ética planetária.

A nova ordem (ou desordem) mundial

Neste final de século, a melhor distribuição dos recursos materiais 
está longe de ser alcançada. Vive-se um mundo dividido entre os países 
e no interior próprio dos países. A população mais afluente representa 
1/5 da população humana. Na maior parte dos países, a miséria está 
presente na periferia das grandes cidades e no campo. O país mais rico 
do mundo tem se mostrado incapaz de integrar os bolsões de miséria e 
de reduzir a violência que permeia seu território. •
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Nos países menos desenvolvidos as minorias melhor educadas não 
têm tido a capacidade de reduzir o fosso entre a sociedade moderna e a 
maioria de marginalizados. Um fosso que tem induzido os fluxos migra
tórios indesejados para países mais desenvolvidos. Um abismo que tem 
sido uma das origens da corrupção, da violência, do comércio de re
cém-nascidos, do narcotráfico e de outros cancros como o ressurgimento 
de endemias já extirpadas no passado.

No campo político, a democracia é questionada. Eleitos e eleitores 
revelam uma frustração aguda de expectativas. A diminuição de interesse 
nas eleições, as críticas permanentes à classe política e um individualismo 
crescente nos países ocidentais, têm provocado uma busca permanente 
de novas formas de organização social e de sistemas de governo. As 
eleições realizadas recentemente na Europa, especialmente na Alemanha 
e na França, revelam preocupantes tendências autoritárias em cresci
mento. Na América Latina, os eventos ocorridos na Venezuela e no Peru 
alertam para a fragilidade do sistema democrático, que deve ser conti
nuamente consolidado para garantir sua sobrevivência.

Diferentemente da China, nos países do Leste Europeu, a miragem 
do capitalismo soterrou o sistema decisório centralizado. O aniquila
mento dos partidos comunistas privou esses países de sua espinha dorsal, 
tornando-os amorfos e incapazes de viabilizar seu salto para uma mo
dernização ansiosamente desejada. O surgimento de novas lideranças, 
apoiadas por novas estruturas sociais, constitui uma precondição para 
tornar o projeto da modernização uma realidade. Na então União Sovié
tica a vinculação de 40% da capacidade produtiva ao "establishment", 
militar, cria uma urgente, mas difícil, tarefa de reconversão industrial.

A liberalização do comércio internacional é defendida nos discur
sos proferidos nos foros internacionais. Um discurso fortemente contes
tado internamente. Em Genebra, por exemplo, a "Rodada do Uruguai" 
enfrenta o egocentrismo de países democráticos europeus, reféns de uma 
agricultura ultrapassada. Em Bruxelas, vive-se os ajustes finais para o 
mercado único dos Doze, observando, com preocupação, a desestrutu- 
ração das antigas repúblicas soviéticas. Em Tóquio, consolida-se um 
epicentro de prosperidade da Bacia do Pacífico, enquanto Washington 
aprende a viver num incômodo mundo sem rival militar.

Longe de uma «ordem mundial" consolidada, o mundo dividido 
convive com uma multipolaridade. Os Estados Unidos constituem seu 
principal ator nos campos econômico, comercial e bélico. A competição 
e a concertaçao, presentes nas reuniões do G-7, indicam a opção adotada 
para enfrentar as turbulências peculiares a um mundo em rápida trans



formação. Uma concertaçao que os países industrializados tem realizado 
com competência nas questões comerciais e geoestratégicas.

O colapso do comunismo coloca em evidência a oposição entre 
dois modelos de capitalismo analisados por Michel Albert no seu traba
lho "Capitalisme versus Capitalisme" (1991). Um “neo-americano" ba
seado no sucesso individual e no benefício financeiro de curto prazo. 
Outro, do Reno, centrado na Alemanha, Suiça e Áustria, com muitas 
semelhanças com o do Japão. Este capitalismo valoriza o sucesso coleti
vo, a busca do consenso, o horizonte de longo prazo. Ambos baseiam-se 
na livre determinação de preços no mercado e na livre propriedade dos 
meios de produção. No entanto, são modelos distintos, que estão se 
rivalizando num novo confronto ideológico.

O primeiro, é fonte permanente de heróis empreendedores de 
grande sucesso. Um sucesso acompanhado pelo aumento dos iletrados e 
pelo crescimento da pobreza, que alcança 17% da população nos Estados 
Unidos e 12% na Grã-Bretanha, contra 8% na Suiça e 5% na Alemanha 
Ocidental, antes da sua reunificação. Este modelo está gerando uma alar
mante dualidade nos Estados Unidos. Dualidade visível na periferia das 
grandes cidades e tão ameaçadora quanto aquela conhecida nas megaló- 
poles dos países menos desenvolvidos do hemisfério sul. Que economia 
de mercado os países intermediários estão buscando consolidar?

O mais indicado é aquele baseado nos princípios do esforço arti
culado e na cooperação, presente na maioria das empresas globais que se 
inspiram nos métodos gerenciais adotados no Japão. Métodos que tem
peram o individualismo triunfante, peculiar das estruturas hierarquiza- 
das de perfil militar. Foram estes valores de competição solidária que 
permitiram a constituição de cadeias setoriais competitivas, em países 
derrotados na guerra, como Alemanha e Japão, ou debilitados pelo caos 
monetário, como Brasil e Colômbia.

Uma agenda para o próximo século

A Agenda 21 resulta de um amplo esforço coordenado pelo Secre
tário Geral da Conferência, Maurice Strong. Um esforço de concepção 
aplaudido. Um documento, no entanto, passivo, enquanto a ele não fo
rem dados prioridade política e recursos para sua implantação. Priori
dade de recursos que dependem da iniciativa de cada país e da comuni
dade das nações que se manifesta anualmente na Assembléia Geral das



A Agenda foi concebida partindo de trabalhos das comissões de 
especialistas. Estes trabalhos resultaram em documentos técnicos que 
foram submetidos à apreciação das comissões preparatórias. Finalmente 
coube a essas comissões submeter suas recomendações aos governos. 
Processo longo'que levou mais de dois anos. Processo complexo que foi 
permeado por conflitos permanentes entre os valores da ciência e a lógica 
da política. Os valores da ciência, baseados no universalismo e no ciclo 
longo. A lógica da política movida pela viabilidade da ação de curto 
prazo. Coube à diplomacia temperar esses conflitos mantendo-os no li
mite do possível. Com isso avanços respeitáveis foram obtidos de um 
lado e de outro, textos estéreis foram produzidos.

A estruturação da agenda baseia-se em quatro grandes temas que 
enfatizam os grandes desafios da humanidade e a importância da soli
dariedade e da cooperação internacional. A questão do desenvolvimento 
é abordada nos oito primeiros capítulos que tratam das dimensões eco
nômicas e sociais. Os desafios ambientais merecem quatorze capítulos 
dedicados à conservação e gestão de recursos naturais. Sete capítulos 
abordam o papel a ser desempenhado pelos grupos sociais e sua conso
lidação. Finalmente onze capítulos são dedicados aos meios de implan
tação sem, no entanto, especificar a fonte dos montantes necessários para 
a mesma. Nesses últimos capítulos tornam-se evidentes os conflitos só- 
cio-políticos decorrentes do sistema econômico vigente.

Cada um dos quarenta capítulos da Agenda 21 identifica as bases 
para ação. São objetivos, atividades, instrumentos no campo da ciência e 
da tecnologia, necessidade de talentos humanos e de competência insti
tucional. Uma descrição detalhada que carece, no entanto, de indicadores 
e de metas quantificáveis. Indicadores e metas que permitiriam avaliar, 
por exemplo, o êxito alcançado no combate à miséria e na elevação dos 
padrões de consumo.

A ausência de indicadores e metas na Agenda 21 torna difícil a sua 
avaliação periódica. As comissões de especialistas que estiveram na ori
gem dos documentos preparatórios devem agora se debruçar na deco- 
dificação dos diplomas internacionais aprovados. A mobilização dos ato
res engajados na preparação da UNCED é imprescindível na implanta
ção das recomendações. É provável que o sistema onusiano reoriente 
suas prioridades e ações com base nas recomendações aprovadas. Um 
resultado inicial mas insuficiente diante do vulto dos desafios levantados.

Países europeus desenvolvidos assumiram compromissos públicos 
de destinar parcelas mais elevadas de recursos financeiros à questão am
biental. Foi o caso da Alemanha, Holanda, França e dos países nórdicos.
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O Canadá se comprometeu a reorientar sua ajuda externa e suas agencias 
dedicadas à pesquisa sobre o desenvolvimento. A política interna nor
te-americana e a ausência do Primeiro Ministro do Japão tornaram ainda 
mais difíceis as negociações para criação de novos mecanismos financei
ros imprescindíveis à implantação da Agenda acordada. A sensibilidade 
européia não foi suficiente para influir nas prioridades norte-americanas

Sem novos mecanismos econômicos voluntários, restava a adoção 
em nível internacional, do princípio do "poluidor-pagador". Adotado 
por vários países desenvolvidos, endossado pela Comunidade Européia 
dos Doze, a "ecotaxa" permitiria a constituição de um fundo de gestão 
comum. A transferência líquida de recursos — de países mais industria
lizados e mais poluidores a países menos industrializados e menos po- 
luidores — foi uma ameaça suficiente para estancar esta proposta.

O discurso futurista e generoso dos líderes mundiais limitou-se a 
ações gerais, sem correspondente contrapartida para a sua viabilização. A 
"ecotaxa", considerada pertinente nos limites do território de cada país 

desenvolvido, foi rejeitada quando proposta em nível mundial. Uma re
jeição a ser analisada à luz da "ética planetária" ardorosamente defendida

Em paralelo ao esforço de negociação no âmbito internacional, 
cada país deverá encontrar soluções próprias baseadas nas suas realidades 
econômicas, políticas e sociais. Para isto um novo entendimento entre a 
comunidade técnico-científica, os políticos e a diplomacia se torna ne
cessário. A ausência de uma verdadeira comunicação entre os que deci
dem nos foros nacionais e internacionais e aqueles responsáveis pela im
plantação das decisões, constitui um perigoso fosso no qual desaparecem 
iniciativas meritórias e projetos oportunos.

Nossa responsabilidade comum e imediata

A difícil implantação da Agenda 21 não exime cada país de assumir 
sua responsabilidade com iniciativas prioritárias. Iniciativas no âmbito 
do monitoramento ambiental e da educação ambiental são necessárias 
para promover alianças setoriais. A sensibilidade geoestratégica e o en
gajamento da maioria são iniciativas acessíveis às pessoas anônimas, cuja 
contribuição é determinante para transformar sonhos em realidade, uto
pias em revoluções, princípios em resultados. Elas constituem pontos de 
partida para a assunção de uma responsabilidade comum e imediata.



O monitoramento ambiental baseia-se em indicadores que permi
tem medir a degradação ambiental e divulgar dados assimiláveis pela 
maioria das pessoas. Essa divulgação é capaz de gerar uma nova cons
ciência. Consciência apoiada em indicadores de qualidade do ar, água, 
solo, que permitem esclarecer onde estamos e aonde queremos chegar. A 
divulgação através dos meios de comunicação dos níveis de poluição e 
dos padrões a serem alcançados para reduzí-la constitui uma condição 
necessária para a adoção do princípio do poluidor-pagador.

A educação ambiental começa na família, continua na escola, no 
bairro, em volta da moradia, nas propriedades rurais, na cidade e nas 
empresas — enfim em cada espaço onde um ser humano decidiu se tor
nar responsável por gerações do futuro. Um ser que zela pelos recursos 
naturais que lhe estão sendo emprestados e que servirão às gerações vin
douras. Na escola, a educação ambiental se insere em todas as disciplinas, 
na universidade deve estar presente em todos os currículos. E um co
nhecimento a ser adaptado à realidade e vocação de cada município com 
base em princípios comuns.

A Universidade de São Paulo, por exemplo, se debruçou sobre os 
doze temas da reunião mundial. Uma comissão criada pelo Reitor da 
USP, Prof. Roberto Lobo, teve a oportunidade de mobilizar os docentes 
interessados através de um amplo fórum de debates. O documento final 
do FÓRUM-USP de Meio-Ambiente e Desenvolvimento, editado pelos 
professores Oswaldo Massambani e Sylvia Suzana Campiglia, sob a co
ordenação do Prof. Ruy Laurenti, demonstra a viabilidade da Universi
dade se mobilizar em tomo de temas prioritários.

Foi também no espaço universitário que acadêmicos e diplomatas 
dedicados à questão do meio-ambiente discutiram as medidas necessárias 
para a preparação da conferência mundial. Uma das propostas surgidas 
foi a realização de um curso para jornalistas especializados. Esse curso 
ministrado com êxito, contou com a participação de vários cientistas, 
revelando a importância da cooperação dos meios de comunicação com 
a Universidade em assuntos ambientais.

Vale lembrar também, o exemplo do projeto FLORAM, elaborado 
por uma equipe interdisciplinar que, ao longo de dois anos, preparou um 
projeto de reflorestamento e florestamento em que se combinam aspec
tos ambientais, sociais e econômicos.

Em 1989 teve início a elaboração do projeto FLORAM (veja re
vista Estudos Avançados v.4, n.9/1990). O projeto prevê o florestamento 
de 20 milhões de hectares no Pais (2,3%  do território brasileiro). Nele



estão previstos florestamentos energéticos/industriais, ecológicos, híbri
dos, corretivos/protetores, de re-enriquecimento de pinheirais, de fito- 
massa/industriais, de re-adensamento de florestas galerias e um progra
ma especial para os sertões secos.

O projeto FLORAM oferece uma contribuição para aliviar graves 
problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes da degradação 
florestal em várias regiões do País. O projeto se caracteriza como uma 
proposta brasileira para uma iniciativa mundial. Através do floresta - 
mento de 200 milhões de hectares, pode ser "seqüestrado" o excesso de 
115 bilhões de toneladas de C 02 . Esse "seqüestro" reduziria o risco de 
transformações climáticas causadas pelo "efeito estufa".

Alianças setoriais, favorecem o acordo entre parceiros que com
partilham mentalidades convergentes. É a procura de amplas associações 
em torno de determinados projetos ambientais. Cabe às empresas exter
nar seu compromisso em relação ao meio-ambiente. Sua responsabili
dade ambiental se estende da aquisição das matérias-primas ao uso final 
dos seus produtos pelos seus clientes. Os relatórios de impacto e a au
ditoria ambiental da produção ao pós-venda constituem a base de im
portantes alianças setoriais a serem firmadas. Várias empresas já são ato
res destacados na concepção e execução de projetos preventivos e corre
tivos de problemas ambientais.

A sensibilidade geoestratégica é necessária na condução da causa 
do meio ambiente. Há notáveis modificações no comportamento da 
opinião pública. Os "subversivos verdes" de 1972, hoje são refúgios de 
idéias para uma sociedade ansiosa em encontrar soluções para os proble
mas ambientais. A América Latina libertou-se de ditaduras para aplau
didos regimes democráticos que ainda toleram políticas de rendas per
versas que aprofundam a dualidade. No contexto mundial cresce a dis
tância entre o discurso da solidariedade e a prática do egocentrismo. A 
compreensão desta evolução das mentalidades é necessária para encon
trar novas formas de reconciliar a ecologia com a economia.

O imprescindível engajamento da maioria será alcançado com a 
decodificaçao das convenções e acordos internacionais, em metas inteli
gíveis. Os discursos críticos e as mensagens genéricas diluem-se no com
plexo mosaico de problemas econômicos e sociais enfrentados pela so
ciedade. As organizações não-governamentais são relevantes pois são elas 
uma importante fonte de energia propulsora de novas mentalidades. No 
entanto, se não houver a decodificaçao de suas teses para o conjunto da 
população, o engajamento da maioria será tênue. A UNCED-92 será, 
então, mais um capítulo de lições aprendidas sobre as dificuldades do 
entendimento global.
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Monitoramento ambiental, educação ambiental, alianças setoriais, 
sensibilidade geoestratégica e engajamento da maioria constituem inicia
tivas para uma estratégia de meio-ambiente em prol de um planeta 
ameaçado. O compromisso de erradicação da miséria e a adoção dessas 
iniciativas, são formas de compartilhar a nossa responsabilidade comum, 
no país que melhor retrata as contradições e disparidades do mundo 
contemporâneo.

A tradução dos princípios em estratégias e estas em resultados, 
constitui agora o principal desafio. Ao "espírito do Rio", deve-se dar 
concretude através da implantação e da avaliação de políticas públicas. 
Esse é o compromisso a ser assumido por aqueles que tanto se engajaram 
na preparação da reunião mundial, cujas recomendações devem ser agora 
colocadas em prática. Um compromisso prioritário para a Universidade 
e a comunidade científica.

A Agenda 21 é um ponto de partida auspicioso, mas desprovido 
de indicadores e de meios de implementação. A liberalização do comér
cio internacional e os programas emergenciais de erradicação da miséria 
enfrentam o egocentrismo de segmentos organizados da sociedade. Os 
maiores produtores e consumidores de petróleo se opuseram à adoção 
do princípio do poluidor-pagador. A manifestação dos agricultores eu
ropeus contra a liberalização do comércio internacional e a resistência 
dos países industrializados em expandir a cooperação internacional são 
exemplos de forças inibidoras. Forças que dificultam a tradução dos 
princípios acordados na Rio-92 em estratégias viáveis e resultados tan
gíveis para mudanças de rumos.

Jctcques Mítrcovitch é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e 
professor da Faculdade de Economia e Administração da USP.

Este texto foi escrito com base no pronunciamento feito pelo autor na sessão 
plenária sobre a Agenda 21 do workshop "Ecos da Eco 92", realizado pela 
SBPC com o apoio do IE A nos dias 13,14e 15 de julho de 1992, em São Paulo.
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A erradicação da miséria: 
um problema ambiental 
central
Pa u l o  N o g u e ir a -Ne t o

A Conferência Rio-92 foi convocada pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas para resolver alguns problemas ambientais da 
maior importância. O agravamento dessa situação poderia 

conduzir o mundo a desastres ecológicos sem paralelo na história do 
Planeta.

O primeiro, e maior desses problemas, é o resultante das mudanças 
climáticas que já estão em curso. De 1980 a 1990, tivemos os 7 anos mais 
quentes do século. Essa situação é causada pelo chamado "efeito estufa11. 
O uso desordenado de combustíveis fósseis (carvão e petróleo) aumen
tou muito o teor de dióxido de carbono na atmosfera. Esse gás devolve 
à superfície do Planeta grande parte dos raios infravermelhos que a Terra 
emite em direção ao espaço. Isso provoca um aumento de temperatura 
na atmosfera terrestre, que a maioria dos cientistas que estudam a ques
tão estima em cerca de 3o C, na média planetária. Será o suficiente para 
provocar uma alteração geral dos climas das diferentes regiões do Plane
ta. Assim, áreas que hoje recebem muita chuva poderão se tornar semi- 
áridas e vice-versa. Tal situação provocará uma grande redução na repro
dução de alimentos, pois novos solos agrícolas poderão levar séculos 
para se formarem em regiões semi-áridas tornadas chuvosas. Por outro 
lado, solos que são úmidos e férteis poderão tornar-se muito menos 
produtivos num clima mais seco.

Essa perda de produtividade, somada à desertificaçao anual de mais 
de um milhão de hectares que hoje ocorre e que poderá se agravar, signi
ficará no futuro fome e desnutrição maciças. E preciso lembrar que nesse 
meio tempo a população humana terá dobrado, ou quase dobrado. 
Assim daqui a 40 ou 60 anos (aproximadamente) não apenas milhões, 
mas bilhões de pessoas poderão ser atingidas seriamente pela falta de 
alimentos. Além disso, haverá enorme perda de biodiversidade, pois os 
ecossistemas terrestres não terão tempo para migrar, acompanhando os 
respectivos climas. Também as áreas costeiras baixas sofrerão o impacto
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negativo da subida do nível dos mares, que deverá ser de aproximada
mente entre 45 cm e 110 cm.

Ainda no que se refere ao aumento demográfico, ou seja, ao au
mento da população, a taxa atual de 2% de incremento anual, na média 
mundial, ainda pode ser considerada como explosiva, pois importaria em 
dobrar a população humana do Planeta em cerca de 3 ou 4 décadas. 
Teríamos, assim, que providenciar uma duplicação da produção de ali
mentos, o que parece altamente improvável no quadro de mudanças cli
máticas que afetariam muito desfavoravelmente a agricultura. Seja como 
for, uma segunda duplicação da população significaria a morte, por 
inanição e fome, de bilhões de pessoas.

A fim de que esse quadro dramático não venha a ocorrer, é neces
sário desde já fazer grandes esforços no sentido de estabilizar demogra- 
ficamente o mundo. Contudo, para que isso se torne uma realidade, 
como já ocorreu em várias partes do Planeta, é indispensável erradicar a 
miséria. O instrumento para a realização desse objetivo é a promoção de 
um desenvolvimento auto-sustentável, ou seja, nao-predatório, que não 
prejudique as gerações futuras.

A erradicação da miséria custará, segundo cálculos apresentados 
por Maurice Strong, cerca de 127 bilhões de dólares por ano. Essa quan
tia, embora pareça muito elevada, é pequena em comparação com o tri
lhão de dólares que até recentemente o mundo gastava anualmente em 
armamentos, principalmente nucleares.

Alguns céticos pensam que o Primeiro Mundo jamais irá gastar 
grandes quantias em benefício do Terceiro Mundo. No entanto, se acaso 
não houver altruísmo suficiente para isso, haverá, contudo, razões egoís- 
ticas de sobra. É impossível às nações ricas construírem novos muros de 
Berlim em torno dos seus territórios, para evitar, agora ou no futuro, 
uma invasão das multidões inconformadas com a sua situação e que pro
curam desesperadamente emigrar. A única solução para o Primeiro 
Mundo, e para toda a Humanidade, será dar emprego e elevar o nível de 
vida das populações pobres, nos seus próprios países ou regiões de ori
gem.

Todos nós temos componentes comportamentais egoístas e outros 
altruístas. O imperativo da erradicação da miséria atende a ambos. De 
um lado, evitará que o Planeta se torne um grande Haiti, erodido, des- 
florestado, superpovoado, paupérrimo, violento. O Haiti deve ser res
gatado e reabilitado ao invés de ser estendido a todas as nações. Por 
outro lado, será graças ao nosso componente comportamental altruísta 
que a Humanidade encontrará a principal motivação para agir solidaria
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mente, de modo a erradicar a miséria. No plano teológico, o manda
mento do amor ao próximo deve ser entendido de modo a tambcm 
abranger as gerações futuras. No plano das ações concretas, estas somen
te serão possíveis e eficazes se todos os povos do planeta se entenderem 
bem entre si.

Embora os primeiros resultados concretos, no que se refere a fun
dos, se resumam, ainda, a cerca de 8 ou 10 bilhões de dólares, todo um 
mecanismo começa a se movimentar para atingir o grande objetivo de 
acabar com a miséria e melhorar as condições ambientais do Planeta. 
Durante a Rio-92, estive com o chefe do setor do Banco Mundial que 
cuida do meio ambiente. Essa instituição vai se reestruturar para atender 
de modo mais eficiente a esses grandes objetivos. Um dos pontos prin
cipais dos novos programas do BIRD é o de incorporar a esses esforços 
a ação sempre vigilante das Organizações Nao-Governamentais. Princi
palmente no que diz respeito à fiscalização do emprego de recursos vul
tosos, as ONGs poderão dar uma colaboração de decisiva importância. 
Elas constituem um baluarte na luta contra a corrupção.

A meu ver, a Conferência Rio-92, apesar de suas limitações, repre
sentou um notável avanço. Contudo, até que as suas Resoluções se trans
formem em realidades, teremos de conviver com uma situação aparen
temente remansosa. E o tempo necessário para reaparelhar c, sobretudo, 
para reestruturar as instituições que irão pôr em marcha e tornar reali
dade os grandes propósitos da Rio-92.

E preciso, porém, atentar para um detalhe muito importante. 
Pouco adiantará o emprego de grandes recursos se não houver projetos 
exeqüíveis e promissores, feitos de modo competente, visando à tomada 
de medidas concretas. Nesse sentido, o Projeto Floram, do Instituto dc 
Estudos Avançados da USP, feito com a colaboração de outras entida
des, deve ser considerado como pioneiro e muito oportuno. E uma ini
ciativa que atende aos grandes objetivos consensuais da Rio-92: a pro
teção à biodiversidade e a redução da amplitude das mudanças climáticas. 
Trata-se, aliás, de duas questões estreitamente interligadas.

Sob o aspecto teórico, mas com profundas implicações e conse
qüências práticas, chegou o momento de reformular o que se entende 
por desenvolvimento auto-sustentável. Quando essa questão foi discuti
da pela Comissão Brundtland, esse tipo de desenvolvimento foi concei
tuado como o que não prejudica a geração atual e as gerações futuras. 
Isso sem dúvida é muito importante, mas não basta. Diga-se de passa
gem que a Comissão Brundtland, da qual participei, procurou e conse
guiu um consenso entre regiões e países democráticos e outros que na
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quela ocasião tinham (e alguns ainda têm) regimes autoritários. Agora 
chegou o momento de introduzir, no conceito de desenvolvimento auto- 
sustentado, o princípio vitalmente importante de que esse tipo de desen
volvimento deve ser estabelecido e dirigido de modo amplamente demo
crático, o que significa transparência, bem como participação e debate 
pelas populações nacionais, regionais e locais. Acrescentaria, também, a 
necessidade de desenvolvimento auto-sustentado ser acompanhado, a 
cada passo, por estudos de impacto ambiental, sem o que dificilmente 
seria atingido o objetivo de não prejudicar as gerações futuras.

Outro aspecto importante do conceito de desenvolvimento auto- 
sustentável foi abordado recentemente no Brasil pelo Prof. Henrique 
Rattner e pelo deputado Aloisio Mercadante. Trata-se das questões dc 
desenvolvimento que apresentam importantes implicações quantitativas. 
Realmente, num Planeta finito e limitado, não é possível tolerar e con
viver com o fato de que as populações mais ricas têm níveis de consumo 
que na prática impedirão às populações mais pobres o acesso a esses 
mesmos recursos ou produtos. No que se refere à alimentação, felizmen
te a ciência médica já concluiu que uma dieta excessiva em calorias é 
altamente prejudicial à saúde e encurta a vida. Mas há ainda muito a fazer 
no terreno da redistribuiçao do excesso, não somente no que se refere aos 
recursos básicos, mas também no tocante a novas c caras tecnologias.

A questão da explosão demográfica, a ser alcançada pela erradica
ção da miséria, não mereceu um destaque especial na Conferência 
Rio-92. Contudo, grande parte dos resultados lá obtidos diz respeito 
direta ou indiretamente ao desenvolvimento auto-sustentável, a ferra
menta essencial para erradicar a miséria. Com o uso dessa ferramenta, a 
Humanidade poderá resolver um problema moral, social e ambiental que 
é, na verdade, essencial para evitar que o Planeta se degrade profunda
mente.

Paulo Nojjueira-Neto é professor visitante da Área de Cicncias Ambientais do 
Instituto de Estudos Avançados da USP.

Comunicação apresentada no workshop "Ecos da Eco 92" realizado pela SBPC 
com o apoio do IEA nos dias 13, 14 e 15 de julho de 1992, em São Paulo.
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Reflexões e refrações 
de uma Eco
ENNIO C a n d o t t i

s objetivos da Conferência do Rio eram: 1. Levar à consideração 
■ Idas políticas de comércio e indústria dos países participantes um 

programa de redução dos impactos sociais e ambientais causa
dos pelo sistema produtivo. Responder à pressão dos movimentos so
ciais preocupados com a crescente devastação dos recursos e ambientes 
naturais. Promover o debate de novos modelos de desenvolvimento 
econômico atentos à justiça social, à conservação dos ecossistemas e aos 
limites da exploração das matérias-primas.

2. Estabelecer convenções e tratados internacionais dedicados à preser
vação das condições de sobrevivência das espécies que habitam o planeta 
c o equilíbrio dos ecossistemas complexos. Definir códigos e normas que 
orientem programas de conservação ambiental, e limitem os danos pro
vocados pela ação do homem sobre a terra, a água e o ar. Promover a 
cooperação internacional em projetos de recuperação e proteção dos

3. Aproximar o debate dos temas ecológicos e as políticas ambientais às 
grandes questões do desenvolvimento econômico, da pobreza, da saúde, 
da educação, das concentrações urbanas e do crescimento populacional. 
Associar as iniciativas de proteção à biodiversidade e a valorização da

Os preparativos da Conferência concentraram-se sobre quatro

1. Um programa de recuperação e conservação ambiental, c financia
mento, para as próximas décadas, a Agenda 21.

4. Um tratado sobre mudanças climáticas e seus impactos sobre a terra e



A Conferência tinha, ainda, por objetivo, definir os instrumentos 
de ação, financiamento e controle dos acordos e programas firmados.

1. Estabelecer compromissos para o financiamento dos programas de 
recuperação ambiental c sanitária. Criar, para esse fim, um fundo admi
nistrado, conjuntamente, pelos países desenvolvidos e em desenvol-

2. Determinar metas e limites para as emissões de gases de origem in
dustrial que comprometem os equilíbrios ambientais, e disciplinar o 
transporte e armazenamento de lixo tóxico ou contaminante.

3. Estabelecer taxas vinculadas a produtos que, em seu uso, provocam 
danos à natureza, como por exemplo o petróleo. Estas seriam recolhidas 
a um fundo que deveria financiar projetos e pesquisas de conservação

4. Criar um sistema de direitos à poluição, por cotas, atribuídas a cada 
país, que poderiam ser negociáveis entre eles. O total das cotas seria 
calculado de modo a preservar níveis toleráveis dc poluição para o pla-

As principais dificuldades encontradas pelos negociadores foram:

1. A dinâmica dos mercados da economia mundial determina uma com
petição de preços e qualidade que sacrifica os custos da conservação do

2. As relações dc poder entre as nações do mundo apóiam-se em arsenais 
militares, produtividade industrial e agrícola e rentabilidade dos inves
timentos financeiros. Fatores que desconhecem as razões da con-

3. A dinâmica da produção industrial c agrícola depende da capacidade 
de inovar c desenvolver tecnologia. A circulação destes conhecimentos 
obedece aos vínculos impostos pelos interesses empresariais e os direitos 
que protegem a propriedade intelectual. Limites estes raramente conci- 
liáveis com os interesses públicos e a construção de um patrimônio cien
tífico e tecnológico comum da humanidade.

4. As recentes transformações do quadro político global redefiniram as 
prioridades e a direção dos investimentos dos países ricos. Recursos que 
poderiam ter sido destinados para programas ambientais nos países do 
sul foram orientados para a recuperação das economias dos países do



Refraçõcs

A Confcrcncia do Rio de fato reuniu chefes de governo e propiciou 
um amplo debate das questões ambientais e do desenvolvimento. De 
uma análise preliminar dos compromissos assinados c não assinados, é 
possível entender como se dividiram as opiniões e os interesses que se 
confrontaram na reunião:

1. O ambiente, físico e natural, c as espécies vivas constituem patri
mônio científico da humanidade, e toda a ação dos homens sobre estes 
sistemas deve obedecer normas que garantam sua preservação e não des
truam os equilíbrios ecokSgicos e as informações neles contidas.

2. A biodiversidade, o gcrmoplasma e demais recursos genéticos 
constituem patrimônio de propriedade dos países que os abrigam.

3. O domínio das tecnologias do DNA recombinante, que permi
tem a exploração dos recursos genéticos, constitui um novo fator dc 
poder e ganha um lugar permanente na mesa de negociações da diplo
macia mundial.

4. O uso intensivo de agrotóxicos, os resíduos industriais conta
mina ntes ou a liberação de gases dc efeito estufa, preocupam os nego
ciadores presentes na Confercncia, mas não o suficiente para levar os 
países a acordos que, ao limitar essas emissões, possam comprometer a 
competitividade da agricultura e das indústrias instaladas em seus terri
tórios.

5. A discussão das questões relativas à preservação e exploração dos 
oceanos e a contenção da desertificaçao das terras, que deveria dar ori
gem a duas convenções abrangentes, não chegou a definir propostas 
consensuais e os temas foram remetidos a conferências futuras.

6. Os custos de conservação do meio ambiente e da correção dos 
impactos causados pela exploração dos recursos naturais, ganharam le
gitimidade como itens de despesa nos projetos financiados pelas agências 
internacionais, bancos e governos.

7. A Agenda 21 foi aprovada mas os compromissos financeiros 
permaneceram indefinidos. Em particular nada se concluiu sobre a pro
posta de destinar 0,7% do PIB dos países desenvolvidos para esses 
programas. O financiamento dos projetos de conservação ambiental não 
será realizado através dc um fundo dc administração comum, mas pre
valecerão acordos bilaterais, ou dos países em desenvolvimento com o 
grupo dos sete países ricos, o G 7 .
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A Confcrcncia também define uma transição entre duas épocas 
marcadas por diferentes relações do homem com a natureza. Uma, cm 
que transformar a natureza justificava-se pelos benefícios imediatos que 
esta ação traria para o homem ou para a humanidade. Outra, em que as 
transformações, que causam danos irreversíveis à natureza, seriam proi
bidas. Os resultados das mais recentes pesquisas científicas e rigorosos 
princípios éticos deveriam assim orientar o novo comportamento indi
vidual e coletivo do homem em suas relações com a natureza.

1. A Conferência não contou com a participação de cientistas. Os 
temas cm pauta, que, em geral, têm dimensões técnicas e científicas, fo
ram tratados sob este aspecto apenas nas reuniões preparatórias, onde se 
definiram os limites do que poderia e do que não poderia ser negociado 
na Conferência. Mas, durante a Conferência, a responsabilidade ética c 
política pelo uso das informações científicas coube exclusivamente aos

2. A cooperação científica internacional para questões de meio 
ambiente não recebeu tratamento destacado na Rio 92 e não foi objeto 
de tratados específicos.A pesquisa científica parece ser considerada, nos 
meios diplomáticos, apenas instrumento acessório na discussão da polí-

3. Novos c importantes paradigmas que revolucionaram os estudos 
dos sistemas complexos, dos quais os sistemas biológicos e o compor
tamento dos fluidos e da atmosfera são exemplos, não foram tratados ou 
lembrados durante os trabalhos da Conferência. As relações entre ordem 
e caos, por exemplo, estabeleceram novos campos de pesquisa de enorme 
importância para o estudo c compreensão das questões ambientais. O seu 
domínio deverá interferir nas negociações políticas dos próximos tem-

4. A educação ambiental ganhou importante incentivo na Confe
rência e na mobilização governamental e não-governamental, que a pre
parou. Faltou, no entanto, à educação ambiental a dimensão humana e 
cultural que lhe deve ser dada pela aproximação da questão ambiental 
com a da preservação do patrimônio histórico, de monumentos e docu-

5. Para a grande maioria dos negociadores presentes na Confe



rência, recursos financeiros, tccnologia c alguma solidariedade garanti
riam o sucesso do programa previsto pela Agenda 21. Independente
mente dc mudanças mais profundas nos modelos de desenvolvimento 
econômico dos países ricos e pobres.

Intcrfcrcncias

O quadro político mundial pós-guerra fria e pós-guerra no Iraque 
interferiu de modo destrutivo nas negociações. As questões militares e os 
imensos gastos em armamentos não foram examinados. O mesmo ocor
rendo com os conflitos econômicos entre norte c sul e o alarmante saldo, 
a favor do norte, no fluxo de capitais entre as duas áreas. Da mesma 
forma outros temas de forte impacto no equilíbrio ambiental foram 
excluídos da pauta do encontro.

1. Os arsenais nucleares, mesmo congelados, ainda constituem a 
maior ameaça à vida no planeta. Estes não foram desativados e absorvem 
ainda grande quantidade de recursos. O uso civil da energia nuclear re
presenta também ameaça importante para o meio ambiente. Tanto pela 
segurança dos reatores como pelo transporte e armazenamento do lixo 
nuclear. Estas questões não foram discutidas na Conferência.

2. Os aspectos do crescimento populacional e suas relações com as 
questões do desenvolvimento, dos alimentos, urbanas ambientais e sani
tárias também não estiveram presentes nas discussões do Rio.

3. O espaço, como a terra, constitui um ambiente que sofre o im
pacto da ação do homem e é objeto de degradação. A ocupação do es
paço, a sua exploração, a militarização, a pesquisa na alta atmosfera, são 
temas dc grande importância para um debate ambiental abrangente. 
Também o espaço não compareceu na Conferência do Rio.

4. A proteção e recuperação dos monumentos históricos e do pa
trimônio documental são parte dc uma agenda de conservação ambiental 
culturalmente consistente. Novamente, essa questão não foi abordada 
pela Rio 92.

5. A convenção, ou o contencioso, sobre a preservação e manejo 
das florestas limitou-se a um protocolo de intenções em que se reafir
mam vagas responsabilidades dos países que as abrigam. Evitando com
promissos coletivos de controle (e sanção ) de seu manejo.

6. A preservação e manejo das fontes e reservatórios de água, ele
mento vital enquanto matéria-prima industrial, alimento, insumo agrí-
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Ao passar pelas fendas da Conferência, determinados temas eco
lógicos ganharam novos contornos e mais clareza quanto ao seu signi-

1. Possivelmente, o fato político mais importante da Conferência 
foi a recusa do presidente dos Estados Unidos em assinar o Tratado da 
Biodiversidade. Com isso, ele tornou mais claros os interesses envolvidos 
nesse tratado, valorizando as novas normas que deveriam orientar as 
políticas de preservação e exploração das espécies c as relações interna
cionais ambientais decorrentes. O tratado define os direitos de proprie
dade sobre plantas e espécies nativas em cada território e codifica o 
acesso às tecnologias necessárias para sua exploração.

2. Em recente artigo publicado pela revista Science, observa-se qu 
"interesses econômicos" pressionaram presidência dos EUA, preo
cupados com a possibilidade, prevista pela convenção, de que países em 
desenvolvimento poderiam reivindicar uma participação nos lucros 
obtidos com a produção dc medicamentos ou alimentos, desenvolvidos 
a partir dc plantas e espécies ou animais nativos de seus territórios.

3. Conta, também, o caso da Rosy Perinwinkle, de Madagascar. Da 
flor dessa planta a Lily extraiu, em 1954, alcalóides anticancerígenos e 
as patentes lhe renderam centenas de milhões dc dólares, sem que ela

4. A convenção da biodiversidade, ao reconhecer a soberania dc 
um país sobre os seus recursos naturais — e a biodiversidade —, esta
belece que esse país tem o direito de cobrar royalties pela exploração de 
uma espécie nativa em seu território. Poder-se-ia assim imaginar que, se 
esse tratado tivesse entrado em vigor há algumas centenas de anos, o 
Peru seria um país rico apenas cobrando os royalties obtidos com a ex
ploração da batata, que é nativa de suas terras.

Algumas sugestões poderiam ser imaginadas como superposição 
das frentes de onda que emergiram da Conferência:

1. A primeira a ser extraída destas informações e reflexões preli
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minares c a oportunidade de valorizar os ecossistemas naturais que, por 
sua localização c complexidade, não permitem o deslocamento da fauna 
e da Hora de seus sítios de origem que, portanto, lá devem ser estudadas 
c eventualmente exploradas. A criação de laboratórios de pesquisa e de
senvolvimento de produtos naturais nessas regiões seria então recomen-

2. Um amplo programa de conservação sugere uma nova distri
buição das competências entre os centros de produção de conhecimen
tos, de modo a preservar a unidade entre o produto natural c o ecossis
tema complexo de origem, que formam um laboratório de pesquisa in
tegrado. Sugerindo-se a revisão da divisão entre laboratórios de extração 
(no país de origem) e os de pesquisa e desenvolvimento (nos países

3. O sistema internacional de propriedade intelectual e de patentes 
bem como os acordos estabelecidos pelas negociações do GATT deve
riam ser reformulados, em decorrência da assinatura da convenção da 
biodiversidade, de modo a incorporar os direitos e valores que acom
panham esta carta. E por conseqüência o projeto de lei sobre patentes e 
propriedade intelectual brasileiro em tramitação no Congresso deveria

A Conferência assinalou também que a globalização dos problemas 
ambientais e do desenvolvimento e a complexidade de suas soluções tor
nam necessária uma cooperação entre países que ultrapassa os limitados 
interesses das economias e seus mercados. Definir novos valores éticos c 
culturais capazes de cimentar a solidariedade entre os povos, e destes 
com o planeta em que vivem — e a cooperação entre as instituições 
científicas empenhadas em conhecê-lo —, é o desafio que a Rio 92 dei
xou para a próxima década. Escrever a Carta da Terra .

1. Terre patrimoinc coinnuin, M. R.irrérc coord., La Decouvcrrc 1992. Trad. portuguet

2. Agenda 21, Rio Declaration, Forest Principies — Drafts — United Nations, 1992.

3. O desafio do desenvolvimento sustentável, Relatório do Brasil para a UNCED, 1991.

4. Susteinable Development: dianging produetion pntterns, social equity and the environ-

5. World Development Reporf 1992: development and environment, BIRD, Oxford Uni-



6. The Challenge to rhe Sotirh, The -Sourli Comtni.ssion 1990. Trad. português Ed. Alron-
ramento, Porto, 1991. .

7. Arrigos diversos de Washington Novaes, Jornal do Brasil, 4 a 14 dc junho dc 1992. '

8. Nossa própria agenda, Comissão de desenvolvimento e meio ambiente da América Latina
e do Caribe, PNUD-BID, 1989.

9. Managing Pl.incr Earrh, Scientific American, sepr. 1989. ■

Ennio Candotti é presidente da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência 
(SBPC) e professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.

Comunicação apresentada no workshop "Ecos da Eco 92" realizada pela SBPC 
com o apoio do IEA nos dias 13, 14 e 15 de julho de 1992, em São Paulo.
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O papel da ciência 
no desenvolvimento 
sustentável
M . G. K. MENON

E stou honrado por ter a oportunidade de falar neste plenário 
ilustre em nome da comunidade científica mundial, repre
sentada pelo Conselho Internacional das Comunidades Cien

tíficas (ICSU), do qual tenho o privilégio de ser o presidente.

O avanço da ciência e da tecnologia deve ser considerado, indu
bitavelmente, entre os mais extraordinários empreendimentos da hu
manidade atualmente. O mundo material que observamos ao nosso re
dor é uma manifestação visível disto — um resultado direto do intenso 
progresso científico em larga escala e da aplicação cada vez mais rápida 
do conhecimento e das descobertas resultantes, obtidas por meio do 
desenvolvimento da tecnologia.

O progresso da ciência e da tecnologia propiciou o surgimento das 
sociedades industriais modernas caracterizadas pela riqueza, e a expec
tativa crescente de que esta estará disponível a todos. Além disso, pos
sibilitou o aumento da produção de alimentos e a melhora dos sistemas 
preventivos de saúde, o que levou a altas taxas de crescimento popula
cional, principalmente nos países em desenvolvimento. Estes dois as
pectos, a saber, os altos padrões de consumo junto com as aspirações da 
humanidade em continuar neste modelo de desenvolvimento, e as altas 
taxas de crescimento populacional constituem as duas matrizes da pres
são sobre o ambiente.

Alguns diriam que é o avanço da ciência e da tecnologia que pro
vocou estes problemas, com que o mundo ora se depara. Ao contrário, 
nossos problemas atuais advêm do modo pelo qual estes avanços foram 
utilizados. E não há retorno. Nossa esperança por um futuro melhor 
rèside em desenvolvimento adicional da ciência e da tecnologia, que 
possa concentrar òs grandes poderes que elas conferem à humanidade 
para delinear novos caminhos de desenvolvimento, os quais podem, e 
devem, ser seguros e sustentáveis do ponto de vista ambiental. Tais
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caminhos clamariam pela redução do uso de recursos, particularmente 
de energia, para produzir os mesmos resultados. Eles ainda deveriam 
conduzir à eliminação da pobreza, e isto, junto com a educação e outros 
aspectos do desenvolvimento de recursos humanos, resultariam na redu
ção da taxa de crescimento populacional. E somente então que podere
mos manter sob controle as duas forças matrizes que levam ao desequi
líbrio ambiental. A melhoria do meio ambiente, a atenuação da pobreza, 
a redução do crescimento populacional, e as novas abordagens que pro
porcionem os bens e serviços que a sociedade necessita e aspira estão 
todos inextrincavelmente ligados.

Reunimo-nos em um momento que deve ser considerado como 
uma importante virada na história humana para redefinir a direção dos 
futuros desenvolvimentos humanos, de tal forma a permitir um pro
gresso sutentável, sobre uma base eqüitativa para toda a humanidade.

Gostaria de assegurar a esta Conferência que a comunidade cien
tífica mundial está totalmente preparada para desempenhar seu papel 
nessa empresa.

Temos tido consciência, durante as últimas décadas, da constante 
deteriorização que vem ocorrendo no meio ambiente. Inicialmente, esta 
consciência estava relacionada a uma deteriorização a nível local, e até 
certo ponto regional — uma deteriorização que era mais evidente na 
forma da poluição do ar, da água e do solo assim como no desfloresta
mento.

Nos últimos tempos, tem havido uma maior conscientização de 
atividades humanas que produzem mudanças mais insidiosas, mais glo
bais e permanentes, e que teriam conseqüências extremamente sérias 
para a existência humana na terra. Esta deteriorização é em grande parte 
intangível, manifestando-se apenas por meio de cuidadosos trabalhos 
científicos. Isto inclui: a perda irreversível da biodiversidade, redução do 
ozônio, aumento das concentrações gasosas relativas ao efeito estufa, 
levando a possíveis mudanças climáticas e ao aumento do nível do mar, 
perda da parte superior do solo e desertificação, poluição das zonas 
litorâneas e marítimas e etc .

E importante ressaltar que é o trabalho da comunidade científica 
desenvolvido durante várias décadas sobre estas questões, que trouxe 
estes aspectos ao conhecimento da sociedade. E isto que levou a uma 
maior conscientização geral para que povos e governos, pela primeira 
vez ha história, devotassem uma grande parte do seu tempo ao meio 
ambiente global e ao impacto das atividades humanas sobre este. E isto 
que foi a base para as Convenções sobre Clima e Biodiversidade que
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foram elaboradas para que as nações de todo o mundo a elas aderissem; 
o mesmo ocorre também para o Protocolo de Montreal sobre o Ozônio.

Assim sendo, a comunidade científica tem uma responsabilidade, 
que esta cumprindo, de fornecer informações mais precisas acerca da 
presente situação do planeta Terra, particularmente no que diz respeito 
aos aspectos essenciais que definem o seu bem estar, e para monitorar as 
mudanças que vêm ocorrendo devido ao aumento crescente das ativi
dades humanas. Para tudo isto temos agora disponíveis instrumentos 
poderosos tais como satélites de observação terrestre, grandes navios 
oceanográficos, computadores para armazenamento, acesso e manipu
lação de enorme quantidade de dados, instrumentação sofisticada e etc.. 
Não é suficiente apenas monitorar mudanças. É ainda necessário mo
delar a natureza da mudança, reduzir incertezas e fornecer uma análise 
que dirá à humanidade para onde ela caminha. Todo este trabalho cien
tífico necessitará ser apoiado — pois somente ele pode fornecer o co
nhecimento de onde estamos, em qual direção estamos indo, quais são 
as prováveis conseqüências e como podemos evitar caminhos que po-

Os problemas são de natureza global e trabalhar neles demanda, 
necessariamente, um esforço internacional. Três quintos da porção ter
restre do planeta constituem-se de países em desenvolvimento, que de
vem, portanto, participar deste esforço.

A comunidade científica internacional está bem familiarizada com 
os esforços de estudar o meio ambiente na escala global. Tais esforços já 
tinham começado no final do século passado, e este século tem presen
ciado uma série de programas de pesquisa internacional que investigam 
as diferentes facetas do meio ambiente terrestre. O Programa Interna
cional Geosfera-Biosfera é o mais recente programa de pesquisa do 
ICSU sobre mudanças globais, o qual complementa o Programa de 
Pesquisa Climática Mundial, que por sua vez é um empreendimento 
conjunto ICSU-WMO-IOC. Juntos, eles constituem os programas de 
pesquisa mais ambiciosos, tal como foi reconhecido pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas. Agora, eles estão sendo complementados por 
dois importantes sistemas de observação que estão sendo criados: o Sis
tema Global de Observação Climática e o Sistema Global de Observação 
Oceânica, ambos empreendimentos de co-gestão entre organizações

Por outro lado, a comunidade científica está consciente que o es
tudo científico das mudanças globais, ou mesmo, de todos os outros 
aspectos do meio ambiente, não representa a totalidade dos esforços 
necessários para produzir desenvolvimento sustentável.



Os cientistas sabem que para isto, enquanto que a ciêiicia e a tec
nologia são importantes, a transformação da sociedade é essencial. Há 
várias maneira pelas quais podemos diminuir aspectos danosos das mu
danças globais mesmo hoje em dia — e contribuir para uma significativa 
redução da pobreza. Isto porém não está ocorrendo. O problema reside 
na esfera crucial das relações humanas. Os cientistas se dão conta que, 
além do avanço da ciência e de suas aplicações que são apropriadas para 
atingir o desenvolvimento sustentável, a ciência deva estabelecer parce
rias com outros setores da sociedade: com a engenharia e as ciências 
sociais, com o comércio e a indústria, com organizações governamentais 
e intergovernamentais, e principalmente, com os setores, não-governa- 
mentais voluntários e independentes que atuam diretamente na socie
dade. A comunidade científica reconhece que é parte da sociedade, e que 
deve contribuir para as necessárias transformações sociais que podem 
implantar o desenvolvimento sustentável. Portanto, foi natural que o 
ICSU respondesse afirmativamente ao pedido do Sr. M. Strong, para 
fornecer apoio científico à UNCED e, com este objetivo, organizar a 
Conferência sobre uma Agenda da Ciência para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento no Século 21, denominada de ASCEND 21, realizada 
em Viena em novembro do ano passado. Isto foi feito em colaboração 
com a Academia de Ciências do Terceiro Mundo, com o Conselho In
ternacional de Ciências Sociais e uma variedade dc outras entidades 
não-governamentais. Os resultados desta Conferência serviram como 
base para as preparações do capítulo da Agenda 21 sobre Ciência para o 
Desenvolvimento Sustentável, e ambos estão em plena harmonia entre 
si. Além disso, o ICSU declarou, em Viena, sua prontidão em expandir 
sua capacidade de preparar avaliações científicas objetivas sobre questões 
de desenvolvimento e meio ambiente, dentro de sua esfera de compe
tência; para fortalecer seus programas de capacitação científica nos paí
ses em desenvolvimento; e sua prontidão em ajudar quaisquer mecanis
mos que sejam criados para avaliar o desempenho da Agenda 21.

É claro que a comunidade científica mundial já está trabalhando 
arduamente nos estudos sobre mudançaá globais e clima mundial, assim 
como em vários outros aspectos relativos ao meio ambiente. Ela já es- 
tabeleu, e continuará adicionando, muitas estruturas e sistemas que re
lacionam o trabalho nas ciências naturais à tecnologia e outras facetas 
envolvidas na produção das principais transformações da sociedade. Tais 
esforços precisam ser apoiados e fortalecidos — mais do que criar sis
temas institucionais totalmente novos, com seus custos e defasagens 
concomitantes. A consciência científica internacional está alerta, e tra
balhará para a otimização dos recursos, tanto físicos quanto morais, 
necessários para o estabelecimento do desenvolvimento sustentável.



Gostaria dc concluir com uma afirmação feita por Albcrt Einstein, 
um dos maiores cientistas do nosso tempo: "Preocupação com o ho
mem e seu destino deve sempre ser o interesse principal de todo esforço 
técnico. Nunca se esqueçam disso entre seus diagramas e equações".

M. G. K. Menon é presidente do Conselho Internacional das Comunidades 
Científicas (ICSU).

Pronunciamento feito pelo autor no dia 9 de junho de 1992 para o Plenário da 
Unced. As principais idéias deste texto foram discutidas pelo autor no IEA com 
os integrantes da Área de Ciências Ambientais no dia 8 de junho de 1992.

Tradução de Edélcio Gonçalves de Souza. O original em inglês encontra-se à 
disposição do leitor no IEA para eventual consulta.
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Entrevista



T p v  assado um quartel de século desde a implantação da reforma no 
I J  ensino superior no Brasil, a questão da universidade, a partir da 

JL . experiência da Universidade de São Paulo — esse foi o tema 
apresentado por Estudos Avançados ao reitor, professor Roberto Leal 
Lobo e Silva Filho, nessa entrevista feita pelo jornalista Marco Antônio

Estudos Avançados — E chegada a  hora de se proceder a  uma ava
liação da reforma do ensino superior realizada nos anos 60? Qual seria o 
papel da USP numa reformulação da universidade brasileira?

Roberto Lobo — Nos meios universitários são diversas as opiniões 
sobre as conseqüências e os resultados da reforma realizada no ensino 
superior do Brasil no final da década de sessenta. Muita gente tem dú
vidas, faz críticas e propõe meios de contornar as dificuldades. Mas esse 
exame ainda não ganhou a dimensão e a profundidade necessárias. Ade
mais, nos vinte anos transcorridos desde a reforma até hoje, o Brasil 
evoluiu e novas exigências são feitas pela sociedade brasileira às univer
sidades. O que reclama um " aggiornamento" das reflexões sobre o que 
fazemos na educação de terceiro e quarto graus em nosso país.

Em sendo assim, é útil estimular-se esse debate, mas compreen
dendo que envolve problemas complexos e diversificados, que não po
dem ser enfrentados de forma precipitada. Nessa reformulação o papel 
da Universidade de São Paulo é muito significativo, porque nela é que 
apareceram nas últimas décadas as mudanças na vida universitária bra
sileira. Nosso estatuto serviu de base para os de outras universidades e, 
assim, se no futuro decidirmos alterá-lo, é inevitável o surgimento de 
um debate nacional, no plano dos conceitos, sobre nosso ensino supe
rior. Essa é mais uma razão para a necessidade de prudência no deli- 
neamento de alterações dentro da própria USP. Por isso tenho algumas 
opiniões sobre a questão, opiniões meramente pessoais que inclusive 
poderão ser retificadas no curso do debate.



Estudos Avançados — O que houve de positivo e negativo naquela

Lobo — O que de mais positivo houve naquela reforma? O básico 
foi se ter implantado, a partir dos anos setenta, a pós-graduação. No 
período de apenas vinte anos o Brasil se colocou num posição consoli
dada no nível da educação de quarto grau. Quanto à reforma no ensino 
de graduação, praticamente copiamos o modelo norte-americano, mas 
sem chegarmos às últimas conseqüências, o que costuma acontecer todas 
as vezes que se copia um modelo sem se ter a cultura do original.

Ao instituirmos a pós-graduação foi dado um passo de funda
mental importância com a criação concomitante de institutos voltados 
para a pesquisa básica, que, anteriormente, era desenvolvida dentro das 
faculdades dedicadas à formação de profissionais (médicos, dentistas, 
farmacêuticos, veterinários, engenheiros, agrônomos, etc.).

Assim, a Química era matéria em diversas faculdades, o que difi
cultava a pesquisa básica em Química, pois os docentes e pesquisadores 
dessa área trabalhavam de forma desarticulada, mal se comunicavam. 
Colocar essas pessoas juntas foi importante para melhorar a qualidade, 
melhorar o desempenho, aumentar a comunicação entre elas.

Outro exemplo — a criação do Instituto de Ciências Biomédicas, 
juntando docentes de várias faculdades (Medicina, Veterinária e áreas 
afins) também abriu um caminho mais fecundo para o desenvolvimento 
da pesquisa básica nesse campo do conhecimento. O resultado é incon
testável: hoje possuímos no Brasil uma pesquisa básica que, em termos 
de qualidade e quantidade, é em média superior ao que existia antes da

Estudos Avançados — A reforma trouxe problemas para agradua-

Lobo — A mudança gerou problemas na graduação. Ou seja a 
submissão da pesquisa básica à área profissional evoluiu para o quadro 
oposto, para a total independência da área básica face àquelas que pre
param profissionais. Isso não foi bom. Antes da reforma, um professor 
de Física numa escola de Engenharia ministrava seu curso considerando 
que seus alunos destinavam-se à Engenharia. O fato de esse professor 
estar numa escola de Engenharia o forçava a um diálogo permanente 
com os outros docentes dedicados à formação de engenheiros. Mas



quando foi criado o Instituto de Física essa relação se diluiu. E tal fato 
ocorreu também com os outros institutos — Química e Matemática.

Outro exemplo: um estudante que fez o vestibular para Medicina, 
durante os dois anos que passa na área básica nem sequer entra na Fa
culdade de Medicina. Nos Estados Unidos é diferente porque lá uma 
Faculdade de Medicina tem o nível de pós-graduação. Entre nós o que 
se vê é um desentrosamento entre o projeto do estudante e o que lhe é 
oferecido na universidade. Há casos até gritantes, como o que me foi 
contado pelo professor Oswaldo Lopes: alunos de Veterinária recebe
rem lições sobre a hipertensão, quando tal anomalia, excluindo o ser 
humano, não é um problema para os animais. Então, o que observo é 
que nas áreas básicas nossos cursos dão ênfase ao que os especialistas da 
área acham importante ou interessante e ficam às vezes distantes das 
demandas específicas das faculdades profissionais.

Esse é um dos lados negativos decorrentes da reforma, do fato de 
termos copiado o modelo norte-americano pela metade, trazendo em 
conseqüência uma certa desmotivação entre muitos estudantes na fase 
em que estão na área básica. A superação disso é uma das questões que

Estudos Avançados — Era necessário acabar com o sistema de cáte-

Lobo — Um dos pontos mais importantes na reforma universi
tária de 1968 foi a extinção das cátedras. Havia um aspecto positivo no 
sistema de cátedras: a responsabilidade individual do catedrático pela 
qualidade do curso e das pesquisas em seu setor. O catedrático tinha 
amor próprio em relação à excelência do curso e se o trabalho dos assis
tentes apresentava falhas o problema recaía sobre o catedrático e ele 
podia ser cobrado por isso nas reuniões da congregação.

Todavia, em contraste, eram gritantes os graves inconvenientes do 
sistema, a partir de erros nos concursos para catedráticos e pelo fato 
desses serem vitalícios na função. Nos concursos, em razão da política 
interna na faculdade ou até mesmo por motivos subalternos, era fre
qüente a não aprovação dos melhores candidatos à cátedra. E face a uma 
decisão equivocada num concurso, para a deficiência do catedrático não 
havia remédio até sua aposentadoria ou morte.



Sendo aprovado no concurso, o catedrático podia até mesmo dei
xar de fazer pesquisa e de dar aulas, podia designar maus assistentes, etc. 
Em conseqüência, a muitas pessoas competentes, de qualidade com
provada, eram fechadas as portas para o ingresso na vida acadêmica. 
Assim, o sistema era repressor em relação aos novos talentos, era um 
obstáculo à melhoria do ensino superior. Portanto, foi um passo neces
sário e acertado a extinção do sistema de cátedras e da vitaliciedade do 
catedrático. Mas, em contrapartida, a diluição de responsabilidade nos 
departamentos está mal resolvida.

A questão dos departamentos

Estudos Avançados — Como o reitor vê os departamentos e qual o 
futuro deles numa universidade como a USP?

Lobo — No balanço dos resultados da reforma do ensino superior 
a estrutura e o funcionamento dos departamentos devem ser postos em 
questão. Assim penso porque os departamentos não têm rosto, não têm 
uma fisionomia nítida, são conceitualmente mal definidos e passaram a 
ser um dos focos de corporativismo dentro das universidades.

Por que isso acontece? Em primeiro lugar essas distorções podem 
ser ilustradas pelos próprios procedimentos estabelecidos para a escolha 
dos dirigentes de departamento. Pelas normas vigentes, o departamento 
tem total autonomia dentro da faculdade e/ou instituto; são os mem
bros do departamento que escolhem o conselho departamental e este, 
por sua vez, deve traçar as diretrizes e elege o chefe. O chefe não tem 
nenhum aval fora do próprio departamento! O resultado não podia ser 
outro: o chefe não tem autoridade para gerir o departamento, uma vez 
que depende de seus subordinados e porque está preso ao jogo de in
fluências dentro do departamento.

Como o conselho do departamento não estabelece as prioridades 
e não faz o acompanhamento dos relatórios, quando decide sobre as 
questões do dia-a-dia, ele tende a ser corporativista. Porque num grande 
colegiado não há cobrança de responsabilidade e ninguém é demitido, 
por mais incompetente que seja.

O reitor da universidade é escolhido em lista tríplice que, no caso 
das universidades paulistas, vai para a apreciação e decisão da instância 
superior, que é o governador de São Paulo. Os diretores das faculdades 
e institutos saem também de listas tríplices que são submetidas ao reitor. 
Já o chefe de departamento é escolhido diretamente dentro desse órgão,
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O procedimento para a escolha do chefe de departamento subver
te as normas que prevalecem para o preenchimento do cargo de reitor e 
dós diretores de faculdades e institutos, quando instâncias mais altas 
também opinam nessas escolhas. Por que numa universidade pública 
essa interferência é justa? Porque a universidade pública — organizada 
e mantida pelo Estado — tem obrigações para com a sociedade e não é 
independente do Poder Público. Este, portanto, representando a socie
dade, tem o direito e o dever de interferir na indicação do reitor. Pro
cesso que se efetiva, como todos sabem, através da nomeação de uma 
pessoa entre os indicados numa lista apresentada pela comunidade aca
dêmica. Processo correto e democrático porque conjuga o interesse mais 
geral da comunidade com a opinião da universidade.

No caso da nomeação dos diretores de faculdades e institutos, a 
reitoria igualmente participa uma vez que, junto com a opinião dos que 
militam nas faculdades e institutos, também devem ser levados em conta 
os projetos gerais da universidade, estabelecidos pelo seu conselho uni
versitário. Por isso é uma distorção o mesmo princípio não ser adotado

Essa distorção gera uma situação paradoxal na vida universitária, 
pois um determinado projeto que levou um diretor de faculdade ou 
instituto a ser eleito nada significa para o departamento, desde que este, 
gozando total autonomia, pode adotar uma orientação diversa à da fa
culdade e do instituto. Dizendo de outra forma, decidindo com auto
nomia plena sobre seu destino, o departamento se desincorpora do pro
jeto global da faculdade, do instituto e da própria universidade.

Estudos Avançados — É possível uma universidade funcionar sem

Lobo — Quando se formula uma crítica à estrutura de nossos de
partamentos, logo surge a indagação formulada nessa pergunta. Res
pondo pela afirmativa e baseio meu ponto de vista recorrendo à expe
riência norte-americana, pois, ao contrário do que se pensa, em suas 
universidades em geral não há departamentos. O que lá se denomina 
departamento corresponde ao nosso instituto. O que é o Department of 
Physics? E o nosso Instituto de Física. Eles chamam de departamento

o  q u e  d e m o n stra  q u e  o  d e p a rta m e n to  te m  m ais a u to n o m ia  q u e  a p ró p ria



porque sua estrutura universitária é diferente da nossa. Eles têm o 
"dean", responsável pela grande área. Por exemplo, o "dean" de 
Ciências Exatas, que, na verdade, é o intermediário entre as faculdades 
e o reitor. Depois desse "dean" vêm os departamentos: de Física, de 
Química, de Matemática, etc. Mas nenhum dispõe de uma sub-estrutura 
interna, a não ser uma forma de grupos de pesquisa.

Então, como já afirmei, nós copiamos mal a experiência norte- 
americana. Copiamos apenas um pedaço, conservando uma parte da 
estrutura que já existia, uma vez que as pessoas não se libertam inteira
mente do passado. Agrega-se o que é novo, mas não se descartam pri
vilégios antigos. Não absolutizo a minha opinião contrária aos depar
tamentos, porque em alguns casos ele são necessários, como depois 
exemplificarei. O que parece mesmo indispensável é a reorganização dos 
departamentos pequenos, dos que reúnem poucos docentes. Isto por
que, além dos problemas inerentes a todos departamentos — problemas 
aqui assinalados — esses departamentos pequenos apresentam outros

Esses departamentos pequenos têm a pretensão de cobrir todas 
funções da universidade em sua área do conhecimento — ensino, pes
quisa e extensão. Ora, isso é impossível com dez ou vinte docentes. O 
trabalho desses professores seria mais produtivo se eles estivessem li
gados a outros grupos de docentes nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Seria um grande avanço para a USP, por exemplo, se o ensino 
de graduação fosse responsabilidade das unidades.

O básico é que a segmentação excessiva dos departamentos acabou 
os mediocrizando, fazendo a universidade perder massa crítica, quando 
ela precisa de massa crítica notadamente quando enfrenta problemas 
muito complexos. Em suma, as distorções e falhas dos departamentos se 
acentuam quando apenas reúnem um reduzido número de professores.

É prejudicial a divisão dos institutos e faculdades em departa
mentos. Entretanto, no caso de uma escola como a Politécnica da USP, 
com cerca de 500 docentes, sua gestão reclama que talvez seja dividida 
em três grandes departamentos — de Engenharia Civil, de Engenharia 
Elétrica e Eletrônica e de Engenharia de Materiais, áreas suficientemente 
amplas, capazes de permitir o bom funcionamento desses três segmen-

Equivalentemente, se poderia pensar em três institutos de áreas de 
engenharia, ligados a um coordenador de engenharias. Essa estrutura de 
três departamentos se justifica ainda mais porque de fato a Engenharia



Civil e a Eletro-Eletrônica têm pouca necessidade de integração. Mas 
dentro da Elétrica é necessário separar em departamentos de computa
ção, potência, energia, micro-eletrônica?. Todas são parte de um corpo 
mais ou menos comum, principalmente nas atividades de ensino. Sendo 
assim, por que subdividir a Elétrica em diversos segmentos? Ademais, 
hoje a tendência nas universidades do mundo é de agregar disciplinas, 
professores e pesquisadores, evitando sempre que possível a proliferação

A polêmica questão das "eleições diretas"

Estudos Avançados — Depois Ao fim  do regime militar em algumas 
universidades brasileiras seus dirigentes passaram a  ser eleitos pelos professo
res, alunos e servidores, em eleições diretas e em igualdade de condições para 
os três segmentos. Quais os resultados dessa experiência?

Lobo — Na fase posterior ao fim do regime militar eclodiu com 
força a tendência a se adotar com exagero a idéia de que as "bases" é 
que devem tomar nas mãos as rédeas da condução da vida acadêmica. 
Chegou-se ao ponto de até serem instituídas "eleições diretas" para 
reitor, dando direito de voto, em igualdade de condição, aos professo
res, servidores e alunos. Assim aconteceu em algumas universidades fe
derais, com resultados catastróficos. Mas logo se compreendeu o male
fício de tal procedimento. Contudo, persiste ainda um resquício desse 
equívoco — na estrutura dos departamentos. Daí a necessidade de agora 
se reequacionar essa questão, levando-se em conta que a universidade 
não é um país, um estado ou um município, que elegem seus governan
tes para resolverem seus problemas. A universidade é um órgão de pres
tação de serviços (ensino, pesquisa e extensão) e sua finalidade não é 
prioritariamente a satisfação da comunidade interna, mas prestar seus

Estudos Avançados — Por que a USP agora coloca agraduação como

Lobo — Como afirmei de início, o resultado mais positivo da re
forma no ensino superior do Brasil, no fim da década de 60, foi a im
plantação dos cursos de pós-graduação. Um preço foi pago por isso: o 
relativo abandono da graduação e a obsolência de muitas de suas áreas.

Então, é preciso retomar a questão da graduação como sendo uma prio
ridade. Para retomá-la somos forçados a colocá-la como prioridade. Esse



é o meu pensamento, desde que é muito grande a responsabilidade da 
USP perante a sociedade e com nossos 35 mil alunos na graduação. O 
futuro desses jovens em grande medida está na dependência de sua for
mação em nossos campi. Em alguns meios certos analistas defendem a 
opinião que se deve continuar dando prioridade à pós-graduação, ar
gumentando que esta é uma exigência do desenvolvimento científico do

É impossível a uma universidade como a USP desempenhar bem 
suas tarefas se a sua graduação for deficiente, pois é impraticável termos 
pesquisadores de ponta se a graduação não alimentar a pós-graduação 
com alunos competentes. A sobrevivência de nossa pós-graduação, de 
nossa pesquisa e de nossa renovação de quadros depende da qualidade 
na graduação. Ela é  a essência da universidade e influi em tudo. Numa 
universidade como a USP quem dá o padrão da pós-graduação são os 
egressos da graduação. (Um exemplo — numa turma de pós-graduação 
em Engenharia, 70% são formados aqui).

De outro lado, a sociedade brasileira espera um médico, por exem
plo, sendo menos relevante essa pessoa ter mestrado em Medicina. Entre 
um estudante secundário e um médico essa diferença para a sociedade é 
mais notável do que a distância entre um médico e um mestre ou doutor 
em Medicina. Devemos classificar a graduação como prioritária porque 
ela é que determina uma modificação básica na trajetória de um estu
dante, o que nitidamente se reflete na sociedade, sob inúmeros aspectos.

A graduação precisa formar um profissional competente, que po
de não ser um pesquisador, um cientista, mas que deve ter a capacidade 
de se manter atualizado acompanhando a literatura especializada. Quer 
dizer, um médico deve ter a capacidade de acompanhar a literatura 
médica. Não digo literatura de biologia molecular. Ele tem de se atua
lizar, mesmo sem acompanhar a evolução das áreas pioneiras da Ciência. 
Um profissional é  uma pessoa que sabe aplicar os conhecimentos cien
tíficos em sua atuação como profissional. Mesmo que não domine o 
jargão científico, ele deve ser capaz de aplicar os conhecimentos cientí
ficos em sua profissão. Essas são algumas das exigências e os limites de 
um bom profissional, formado na graduação. Vale a pena refletir-se 
sobre o livro de Ortega y Gasset sobre a universidade.

Então, concluindo, na presente fase é prioritária a graduação, se
guindo o preceito bíblico de "a cada dia, os seus cuidados”, porque 
somente assim será encurtada a distância entre a qualidade da graduação



Estudos Avançados — Que alterações deveriam ser feitas na legisla-

Lobo — Um balanço dos resultados da reforma do ensino supe
rior, promovida há vinte anos, naturalmente levará a mudanças na le
gislação sobre a matéria, inclusive porque tais modificações são impostas 
por preceitos novos colocados na Constituição de 1988.

De saída, julgo que uma nova legislação deve assegurar liberdade 
maior às universidades, considerando as diversidades existentes entre 
elas. Essa maior liberdade é uma decorrência do artigo 207 da Consti
tuição Federal, ao estabelecer "a autonomia didático-científica, admi
nistrativa e de gestão financeira e patrimonial" das universidades.

Mas as mudanças na legislação deparam com uma dificuldade: o 
Brasil ainda não tem um projeto de ensino superior. Existe, isso sim, um 
cartório de ensino superior e se pensa que as universidades devem ser 
julgadas por um padrão igual para todas. Como isso é inviável, o padrão 
fica flexível em demasia e não há um processo de avaliação do desem
penho de cada universidade, tendo em vista seu projeto específico.

A solução para esse problema ainda não apareceu. Julgo que avan
çaremos se duas premissas forem respeitadas: liberdade para as univer
sidades fixarem seus normas e o estabelecimento de exigências de ava
liação — interna e externa — do desempenho de cada uma. Em outras 
palavras, liberdade e cobrança maior. Hoje, não há nada disso. Por 
exemplo, se uma universidade encaminha uma proposta de curso, de 
antemão tudo está resolvido, porque apenas se verifica se nele foi dado 
o currículo mínimo e porque não se acompanha os resultados do curso. 
A situação de descontrole é tal que talvez seja o caso de se pedir a um 
comitê nacional ou internacional de especialistas que examine se cada 
uma das universidades brasileiras deve mesmo ser chamada de univer
sidade e se esse ou aquele curso deve ser aceito como um curso univer-

Mas, ao se pesquisar as mudanças necessárias na estrutura univer
sitária, o fundamental é a busca de caminhos para nosso ensino superior 
deixar de ser um cartório. Desde que, no Ministério da Educação, tudo 
gira em torno de exigências burocráticas, formais, que nada têm a ver 
com a vida real, com o que verdadeiramente sucede nas salas de aula e 
nos laboratórios de nossas escolas e universidades.



Entretanto, ao colocar em questão a estrutura da universidade 
brasileira, tenho dúvidas, diante de tantas coisas que devem ser feitas de 
imediato, se compensa encaminhar agora uma proposta de uma nova 
reforma do ensino superior, o que fatalmente provocaria uma nova 
consolidação que se não for bem amadurecida pode ficar reacionária e 
engessar nossa universidade em algumas décadas.

Assim, penso que agora o melhor será aguardarmos os resultados 
de certas iniciativas para, posteriormente, chegarmos a uma proposta de 
uma nova reforma no ensino superior do País. Vendo o panorama da 
USP, quais são essas iniciativas e essas inovações? Diversos projetos 
estão aparecendo e alguns tabus estão caindo, por isso estamos conse
guindo vencer restrições ao trabalho de extensão e à aproximação maior 
com as atividades industriais, amplia-se a agregação interdisciplinar na 
pós-graduação e há um empenho maior em aperfeiçoar a graduação, etc.

A experiência norte-americana de direção das universi-

Estudos Avançados — A introdução do modelo norte-americano no

Lobo — Na pesquisa de novos caminhos para a universidade bra
sileira é útil considerarmos melhor o modelo norte-americano, apenas

Vejamos alguns pontos relacionados com a direção das universi-

A estrutura das universidades norte-americanas é mais rica do que 
a nossa. Numa universidade padrão (não todas), existe o "president", 
pessoa que dirige o "board of trustees", que faz a grande política da 
universidade, das relações com o Poder Público e com a sociedade. Su
bordinado ao "president" há o "provost", que normalmente cuida das 
atividades acadêmicas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e é o 
encarregado do "follow-up", da continuidade entre a decisão e a exe
cução. Creio que devemos pensar na introdução dessa estrutura em 
nossas grandes universidades, porque no Brasil os reitores cuidam de 
tudo (até do número de serventes numa faculdade), têm de representar 
a universidade em todos os lugares, têm de dialogar com as autoridades 
e o público, além de responderem pelos trabalhos acadêmicos.

Nos EUA, além dos coordenadores setoriais (" deans " de gradua
ção, de pós-graduação, de pesquisa e de extensão), eles possuem os



"deans" responsáveis pelas grandes áreas — ciências exatas, biológicas 
e humanas. Para aliviar a carga de trabalho que recai nas costas dos 
reitores das universidades brasileiras, a sugestão apresentada até agora 
tem sido a de os reitores delegarem a outras pessoas algumas de suas 
funções. Em meu modo de ver, essa não é a solução ideal, uma vez que 
a delegação não resolve se as funções não tiverem um expresso respaldo

É verdade que nem essa estrutura mais complexa é capaz de aliviar 
o reitor americano que tem outras funções sociais e de contato com 
ex-alunos, com competições esportivas, etc., que, além de fugirem à 
nossa cultura e ao nosso projeto de universidade, são altamente consu
midoras de tempo, como na reitoria da universidade de Cincinnati.

As atividades interdisciplinares

Estudos Avançados — Como o reitor vê a  tendência mundial de se
rem estimuladas as atividades interdisciplinares nas universidades?

Lobo — O trabalho interdisciplinar nas universidades é indispen
sável, antes de tudo, porque os problemas reais e concretos são inter
disciplinares. Serve como exemplo o desafio da necessidade de o rio 
Tietê ser despoluído, questão em que somos obrigados a recorrer, si
multaneamente, a engenheiros, químicos, biólogos, geólogos, sanitaris- 
tas, urbanistas, etc. Assim, o trabalho interdisciplinar é a única forma de 
resolvermos questões complexas, agregando pesquisadores de várias es-

Na USP estamos preocupados em estimular e organizar atividades 
interdisciplinares porque essa é uma imposição do extraordinário avanço 
dos conhecimentos científicos e tecnológicos nas últimas décadas. A ex
periência mais destacada que temos na USP é o curso de Ciências Mo
leculares, envolvendo biólogos, físicos e químicos. Outra experiência são 
algumas pesquisas procedidas no Instituto de Estudos Avançados, em 
que colaboram docentes de diversas unidades da USP e de outras uni
versidades e, inclusive, pessoas que não pertencem aos círculos acadê
micos. Na USP temos programas de pós-graduação interdisciplinares, 
como é o caso do Programa de Integração da América Latina, Ciência

Por isso numa futura reforma do ensino superior esse é um ponto 
que merece ser contemplado e que antes não foi equacionado, pois a 
estrutura das universidades foi montada no Brasil visando a se atender à



divisão tradicional e rígida das disciplinas acadêmicas, estrutura implan-

Aliás, quando proponho que seja examinada a questão dos depar
tamentos, também levo em consideração o intuito de criarmos maiores 
facilidades para as atividades interdisciplinares. Todavia, quero deixar 
claro que não devemos ter como objetivo formar pesquisadores inter
disciplinares, generalistas, porque ninguém é competente se se dedica ao 
mesmo tempo a diversas áreas do conhecimento. A meta é outra: é a 
aglutinação de competências em diversas áreas, em função de um tra
balho conjunto, em função de projetos interdisciplinares.

Estudos Avançados — Há um retrocesso Ao trabalho de pesquisa em

Lobo — Alguns colegas julgam que o trabalho de equipe nas ati
vidades de pesquisa diminuiu com a reforma do ensino superior em 
conseqüência da extinção das cátedras e com a total autonomia dada a 
cada doutor. Realmente, houve um retrocesso no trabalho de pesquisa 
em equipe. Mas, atribuo esse fato principalmente à política que foi e é 
adotada pelas agências de financiamento — como o CNPq e a FAPESP, 
que valorizam excessivamente o auxílio individual aos pesquisadores 
sem que procedam um exame que deveria ser mais rigoroso da compe
tência do pesquisador e da prioridade do projeto.

Para se estimular o trabalho em equipe, porém, a solução não está 
numa volta ao passado, não está em hierarquizar-se funções, com a 
obrigação dos docentes de seguirem planos de pesquisas determinados 
pelos professores titulares ou os livre-docentes. Não. Em princípio não 
sou contra um doutor ter auxílio financeiro para desenvolver um projeto 
que é somente seu, mas esse projeto deve ser realmente excepcional e 
esse pesquisador deve ser realmente muito competente e criativo. Um 
cientista do gabarito de um César Lattes, por exemplo, deve receber 
todo o apoio de que necessita, pois são pessoas como ele que fazem 
descobertas notáveis em Ciência e Tecnologia. O que discordo é das 
facilidades excessivas na concessão de financiamentos à pesquisa, como 
no chamado " balcão" do CNPq. Procedimento que guarda até alguma 
semelhança com o clientelismo, hoje tão criticado na vida política do

Acabando com essa prática de se atender a todos que solicitam 
apoio financeiro para suas pesquisas, mataríamos dois coelhos com uma



só cajadada. Estimularíamos o trabalho em equipe e se terminaria tam
bém com essa divisão maldita de recursos, com a pulverização dos mes
mos, resultante da entrega de migalhas a muitos — tanto para os pro
jetos bons como para os projetos ruins. Modificando-se essa política, 
sabendo que o financiamento não mais seria concedido facilmente pelas 
agências, naturalmente os pesquisadores se agregariam em equipes, por
que teriam consciência que somente os projetos bem feitos com boas 
perspectivas de sucesso e desenvolvidos por equipes é que teriam maior 
possibilidade de serem aprovados pelas agências.

Enfim, para incentivarmos o trabalho de pesquisa em equipe de
vemos mexer no " nervus rerum" (no nervo das coisas), no dinheiro. 
Isso é básico ainda mais porque são escassos os recursos dedicados ao 
investimento em Ciência e Tecnologia.

Estudos Avançados — Qual a  importância da avaliação das ativi
dades universitárias? Como a USP está enfrentando essa questão?

Lobo — Para o aperfeiçoamento do ensino superior no Brasil é 
indispensável encontrarmos uma solução para um problema crucial: 
como se instituir um sistema de avaliação do desempenho de nossas

Nos meios de comunicação é freqüente se afirmar que a sociedade 
reclama maior eficiência das universidades. Analisando essa crítica, o 
que sinto é que a sociedade brasileira ainda não sabe o que deve cobrar 
das universidades, porque não acompanha o que é feito nas escolas e nos 
campi. E certo que muitas críticas são formuladas a aspectos de corrup

ção, de mordomias, de desperdícios, etc, que são visíveis em diversas 
escolas e universidades do País. No entanto, esse tipo de críticas, muitas 
vezes procedentes, diz respeito a erros em qualquer um dos segmentos 
do serviço público — como ministérios, prefeituras e assim por diante. 
Não é uma cobrança sobre aquilo que precisamente a universidade tem

Outra coisa: os defeitos das universidades mais discutidos muitas 
vezes não são os seus defeitos reais, ou não são os seus defeitos mais 
graves. Um exemplo — praticamente não há críticas ao fato de nossas 
universidades não escolherem áreas de atuação mais relacionadas com os 
problemas nacionais e regionais agudos. Hoje, não está mais na moda se 
dizer que essa é uma conduta alienada, mas, na verdade, isso não é uma



Em contrapartida, cabe acrescentar que nas escolas e universidades 
não facilitamos o debate sobre falhas porque temos uma carapaça grossa 
de auto-proteção. Que se revela inclusive no curioso fato de entre nós 
haver até receios de se elogiar ou destacar méritos de alguns de nossos 
professores e pesquisadores. Porque o elogio a uns e o silêncio sobre 
outros, redunda numa crítica a estes últimos. Essa carapaça de auto-pro
teção dificulta, sem dúvida, a instituição de um sistema permanente de

Para não perdermos o rumo e para não nos embaraçarmos ante 
tantas dificuldades, que premissas devem ser assentadas para montar-se 
esse sistema de avaliação? Penso, em primeiro lugar, que essa avaliação 
somente chegará às questões básicas quando o Brasil possuir um projeto 
de desenvolvimento que também passe pela universidade, um projeto de 
desenvolvimento que reclame a elevação da capacitação científica e tec
nológica do Brasil. Porque no dia em que a opinião pública sentir que o 
conhecimento é imprescindível para impulsionarmos nosso desenvolvi
mento social e econômico, nesse dia ela cobrará mais das universidades, 
elas serão forçadas a um empenho maior no esforço para o Brasil en
frentar os desafios que atormentam a Nação.

Contudo, devemos reconhecer que é muito difícil se avaliar ativi
dades educacionais, mesmo porque seus resultados — positivos ou ne
gativos — só aparecem a médio e longo prazo. Portanto, a avaliação de 
nosso trabalho é algo muito mais complexo do que avaliar-se a quali
dade de um bem material — um automóvel, por exemplo. Em sendo 
assim, temos de recorrer a determinados indicadores, como número de 
artigos publicados, número de formandos, número sobre evasão de es
tudantes, etc e etc. Mas, tais indicadores isoladamente podem falsear a 
realidade e por isso é imprescindível cautela na sua manipulação.

Para não ficar em considerações gerais sobre o processo de avalia
ção em nosso ensino superior, creio ser mais útil relacionar o que esta
mos fazendo na USP face à questão. Nos próximos meses estarão defi
nidas as propostas de avaliação elaboradas pelos próprios professores.

Para tanto, estão sendo discutidos indicadores de produtividade. Desses, 
a maior parte refere-se à carga didática, mas depois serão incorporados 
indicadores sobre a produção de pesquisas.

No momento estão sendo definidos os critérios pelos quais os 
departamentos desejam ser avaliados. De início serão avaliados 100 dos 
250 departamentos da USP. Esse levantamento irá demorar cerca de 
dois anos, consumindo recursos da ordem de 200 mil dólares. Isto por-



que participarão da avaliação pessoas não pertencentes aos quadros da 
USP, mas de outras universidades brasileiras e estrangeiras, além de 
especialistas que atuam no mercado profissional.

Esse processo de avaliação se dividirá em duas fases. Na primeira, 
o próprio chefe de departamento responderá a um questionário sobre 
produção científica, sobre a qualidade da graduação e outros itens. Na 
segunda fase, as comissões externas à USP farão um diagnóstico, assi
nalando falhas e apresentando sugestões, além de formularem compa
rações com cursos similares existentes no Brasil e no Exterior.

No panorama geral, então, hoje na USP existe um consenso sobre 
a necessidade de um sistema de avaliação, quando anteriormente se con
siderava um despropósito, uma perda dc tempo e até uma ofensa se 
realizar uma avaliação de nossas atividades e a tendência é de, no futuro, 
se dar a cada departamento verbas orçamentárias de conformidade com 
o seu desempenho e com seus projetos de atividades.

Em resumo, é nosso propósito fazer com que esse processo e 
avaliação seja permanente e não como um sentido punitivo, mas sim 
para estimular uma melhor desempenho de nossos docentes, pesquisa
dores e servidores, a fim de aperfeiçoarmos toda a gestão da Universi-

Estudos Avançados — Acha que os pontos aqui abordados envolvem 
as principais reflexões a  serem feitas pela universidade na década de 90?

Lobo — Não. Estamos conversando há um bom tempo, mas a 
universidade é um tema por demais abrangente para se exaurir nos li
mites de uma entrevista. Já disse, respondendo à primeira pergunta, que 
alguns dos meus pontos de vista podem até sofrer uma retificação pos
terior, em debate mais amplo. Minha concordância em falar livremente, 
em ritmo de pingue-pongue, tem no máximo o mérito de ajudar a mon
tagem de um cenário maior de opiniões, na hora própria. Quando che
gará essa hora? Somente a dinâmica dos fatos poderá determiná-la. Os 
desafios práticos, dentro da Universidade, são tão intensos que talvez 
desaconselhem a precipitação de um debate de natureza tão marcante- 
mente conceituai. Isso poderia, inclusive, afastar-nos perigosamente de 
projetos prioritários que estamos implementando. Conduzido pelas 
perguntas que foram feitas, deixei de abordar várias questões relevantes. 
Espero ter oportunidade de voltar ao assunto em ocasião propícia.
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A contribuição da USP 
para a Declaração 
do Rio de Janeiro

^ o n s i d e r a n d o  ser a Terra um sistema que envolve inter-relações 
■ complexas entre os componentes da Geosfera c Biosfera, apenas 

parcialmente compreendidas e suscetíveis dc perturbação pelo 
Homem, o que vem ocorrendo de forma crescente,

Considerando a interdependência entre os ambientes social, eco
nômico e o natural e a necessidade de transição para um modelo de 
desenvolvimento, o qual seja sustentável, que proporcione equilíbrio 
perene com o ambiente e contemple a melhoria da qualidade de vida dc 
todos os indivíduos em todos os lugares ao longo do tempo.

Princípio 1 — Meio ambiente, desenvolvimento e população

Meio ambiente e desenvolvimento devem ser tratados de forma 
integrada, tendo o desenvolvimento sustentável a longo prazo precedên
cia sobre os interesses de curto prazo.

Os Estados, organizações e indivíduos deverão assegurar a preser
vação da diversidade biológica e as informações genéticas nela contidas

Deverá ser preservada a diversidade étnica e cultural dos agrupa
mentos humanos, em especial dos que mantêm relação sustentável com

A solução dos problemas ambientais decorrentes dc estado de 
pobreza deve passar pela erradicação da miséria e da ignorância, a ser 
alcançada pela ação prioritária de Estados e organizações capazes dc 
prestarem assistência técnica, científica e financeira necessárias.

Princípio 2 — Responsabilidade comum e diferenciada

A fixação de padrões ambientais, respaldados em legislação conti
nuamente atualizada, deve atender ao princípio de que a proteção am



biental é responsabilidade comum, porém diferenciada, dos Estados,

Principio 3 — Direitos individuais e de grupos

Todo ser humano tem o direito e o dever de viver em harmonia 
com a natureza e em equilíbrio com o meio ambiente, devendo ser as
segurada a qualidade do meio ambiente tanto às gerações presentes como

Princípio 4 — Soberania e responsabilidades com os outros

Os Estados têm o direito soberano de definir e promover seus 
modelos de desenvolvimento sustentável, ficando estabelecido o dever, 
para os Estados, organizações e empresas, de evitar o surgimento de 
danos transfronteiriços, protegendo dessa maneira o ambiente global.

Nenhum dano ambiental deverá ficar sem punição, e será reparado 
pelos causadores, devendo estes minimizarem e restaurarem os danos 
produzidos, arcando com os custos decorrentes, utilizando sempre, entre 
as tecnologias disponíveis, as mais apropriadas.

A proteção dos ecossistemas da Terra constitui uma responsabili
dade comum da humanidade, cabendo aos Estados, organizações e in
divíduos uma atuação compartilhada no que se refere ao seu conheci
mento, compreensão, conservação e restauração.

Todos os Estados, organizações e indivíduos deverão adotar me
didas preventivas e impeditivas necessárias para a proteção dos valores 
ambientais, relativos a quaisquer atividades que possam afetar a Terra, 
através de prévio levantamento dos riscos ambientais, que devem ser

Os Estados, instituições e organizações não-governamentais deve
rão cooperar permanentemente, em nível global c regional, de forma a 
proteger, preservar e recuperar o ambiente, devendo os Estados prestar 
assistência mútua em caso de emergência ou risco ambiental eminente.

A justiça econômica e social para todos os povos da Terra deverá 
ser buscada através da cooperação global, inclusive pela adoção de cri
térios de desenvolvimento sustentável e pela liberalização do comércio



Princípio 8 — Paz e segurança

A solução de controvérsias e litígios internacionais relativos ao 
meio ambiente se dará por meios pacíficos.

A paz e a segurança são requisitos essenciais ao desenvolvimento 
sustentável, devendo os Estados reduzir seus gastos militares e acelerar 
o desarmamento.

Princípio 9 — Padrões de consumo e produção

Todos os Estados, organizações e indivíduos devem comprometer- 
se a mudar seus padrões de consumo, produção c dispêndio de energia 
que sejam nao-sustentáveis, preferindo bens dc vida útil mais longa e 
compatíveis com a preservação ambiental, promovendo preferencial
mente o uso de materiais recicláveis.

Princípio 10 — Informação e educação

Os Estados e as organizações nao-governamentais deverão patro
cinar investigações em profundidade para alcançar melhor compreensão _ 
do universo, previsão dos perigos inerentes e estabelecimento dos limites 
da intervenção humana,, promovendo a adequada aplicação desses co
nhecimentos.

O acesso à educação e à informação deverá ficar assegurado a todos 
os indivíduos e comunidades, para que possam participar plenamente, 
por meios democráticos e com conhecimento de causa, na tomada de 
decisões que propiciem a transição para o desenvolvimento sustentável e 
sua manutenção.

Este texto foi coordenado pelo professor do Instituto de Química da USP, 
Ivano Gutz, e publicado pela Comissão Coordenadora de Atividades 
Relacionadas ao Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida pelo vice-reitor 
da USP Ruy Laurenti, no livro Fórum USP — Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(São Paulo, CCS, maio/92), organizado pelos professores Oswaldo 
Massambani e Sylvia Suzana Campiglia.
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Declaração do 
R io  de Janeiro

Conferência das Nações TJnidas sobre meio 
ambiente e desenvolvimento.

Tendo-se reunido no Rio de Janeiro, de 3 a 14 dc junho de 1992,

Reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo cm 16 de 
junho de 1972, c buscando avançar a partir dela,

Com o objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global por 
meio do estabelecimento de novos níveis de cooperação entre os Estados, 
os setores-chave da sociedade e os indivíduos,

E stu d o s  A van çad o s, 6(i5), 1992



Trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais que 
respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema 
global de meio ambiente e desenvolvimento,

Reconhecendo a natureza interdependente c integral da Terra, nosso

Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvi
mento sustentável. Têm direito a uma vida saudável c produtiva, cm

Os Estados, de conformidade com a Carta das Nações Unidas c com os 
Princípios de Direito Internacional, tem o direito soberano dc explorar 
seus próprios recursos segando suas próprias políticas dc meio ambiente 
c desenvolvimento, e a responsabilidade dc assegurar que atividades sob 
sua jurisdição ou controle não causem danos ao meio ambiente dc outros 
Estados ou dc áreas além dos limites da jurisdição nacional.

O direito ao desenvolvimento deve scr exercido dc modo a permitir que 
sejam atendidas eqüitativamente as ncccssidadcs ambientais c dc desen
volvimento dc gerações presentes e futuras.

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve 
constituir parte integrante do processo de desenvolvimento, c não pode 
ser considerada isoladamente deste.

Todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável 
para o desenvolvimento sustentável, devem cooperar na tarefa csscncial 
dc erradicar a pobreza de forma a reduzir as disparidades nos padrões dc 
vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do



A situação c necessidades especiais dos países cm desenvolvimento, cm 
particular dos países menos desenvolvidos relativo c daqueles ambicn- 
talmente mais vulneráveis, devem receber prioridade cspccial. Ações 
internacionais no campo do meio ambiente c do desenvolvimento 
devem, também, atender aos interesses c necessidades dc todos os países.

Os Estados devem cooperar, em um espírito dc parceria global, para a 
conservação, proteção e restauração da saúde c da integridade do ecos
sistema terrestre. Considerando as distintas contribuições para a degra
dação ambiental global, os Estados tem responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a responsa
bilidade que tem na busca internacional do desenvolvimento sustentável, 
cm vista das pressões exercidas por suas sociedades sobre o meio am
biente global c das tecnologias e recursos financeiros que controlam.

Para atingir o desenvolvimento sustentável e mais alta qualidade dc vida 
para todos, os Estados devem reduzir c eliminar padrões insustentáveis 
de produção e consumo e promover políticas demográficas adequadas.

Os Estados devem cooperar com vistas ao fortalecimento da capacitação 
endógena para o desenvolvimento sustentável, pelo aprimoramento da 
compreensão científica por meio do intercâmbio dc conhecimento cien
tífico e tecnológico, e pela intensificação do desenvolvimento, adaptação, 
difusão, e transferência de tecnologias, inclusive tecnologias novas c ino-

A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participa
ção, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível 
nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relati
vas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclu
sive informações sobre materiais e atividades perigosas cm suas comuni
dades, bem como a oportunidade dc participar dc processos dc tomada 
de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a conscientização c a 
participação pública, colocando a informação à disposição de todos.



Deve ser propiciado acesso efetivo a procedimentos judiciais c adminis
trativos, inclusive no que diz respeito à compensação c reparação dc

Os Estados devem adotar legislação ambiental eficaz. Padrões ambientais 
c objetivos c prioridades em matéria dc ordenação do meio ambiente 
devem refletir o contexto ambiental c dc desenvolvimento a que se apli
cam. Padrões utilizados por alguns países podem resultar inadequados 
para outros, em especial países cm desenvolvimento, acarretando custos 
sociais e econômicos injustificados.

Os Estados devem cooperar para o cstabclecimcnto dc um sistema eco
nômico internacional aberto e favorável, propício ao crcscimcnto eco
nômico e ao desenvolvimento sustentável em todos os países, dc modo 
a possibilitar o tratamento mais adequado dos problemas da degradação 
ambiental. Medidas de política comercial para propósitos ambientais não 
devem constituir-se em meios para a imposição dc discriminações arbi
trárias ou injustificáveis ou em barreiras disfarçadas ao comercio inter
nacional. Devem ser evitadas ações unilaterais para o tratamento dc 
questões ambientais fora da jurisdição do país importador. Medidas des
tinadas a tratar dc problemas ambientais transfronteiriços ou globais 
devem, na medida do possível, bascar-sc cm um consenso internacional.

Os Estados devem desenvolver legislação nacional relativa à responsa
bilidade e indenização das vítimas dc poluição e outros danos ambientais. 
Os Estados devem, ainda, cooperar dc forma expedita e determinada 
para o desenvolvimento de normas dc direito internacional ambiental 
relativas à responsabilidade e indenização por efeitos adversos dc danos 
ambientais causados, em áreas fora dc sua jurisdição, por atividades den
tro de sua jurisdição ou sob seu controlc.

Os Estados devem cooperar de modo efetivo para desestimular ou pre
venir a mudança ou transferência para outros Estados dc quaisquer ati
vidades ou substâncias que causem degradação ambiental grave ou que



De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas capacida
des. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência 
de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para 
postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a

Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo 
decorrente da poluição, as autoridades nacionais devem promover a in- 
ternalização dos custos ambientais c o uso de instrumentos econômicos, 
levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comercio c 
os investimentos internacionais.

A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, deve ser 
empreendida para atividades planejadas que possam vir a ter impacto 
negativo considerável sobre o meio ambiente, c que dependam de uma 
decisão de autoridade nacional competente.

Os Estados devem notificar imediatamente outros Estados de quaisquer 
desastres naturais ou outras emergências que possam gerar efeitos noci
vos súbitos sobre o meio ambiente destes últimos. Todos os esforços 
devem ser empreendidos pela comunidade internacional para auxiliar os

Os Estados devem prover oportunamente, a Estados que possam ser 
afetados, notificação prévia e informações relevantes sobre atividades 
potencialmente causadoras de considerável impacto transfronteiriço ne
gativo sobre o meio ambiente, e devem consultar-se com estes tão logo

As mulheres desempenham papel fundamental na gestão do meio am
biente e no desenvolvimento. Sua participação plena é, portanto, essen
cial para a promoção do desenvolvimento sustentável.



Princípio 2 1

A criatividade, os ideais e a coragem dos jovens do mundo devem ser 
mobilizados para forjar uma parceria global com vistas a alcançar o de
senvolvimento sustentável e assegurar um futuro melhor para todos.

Princípio 22
As populações indígenas e suas comunidades, bem como outras comu
nidades locais, têm papel fundamental na gestão do meio ambiente c no 
desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos c práticas tradicio
nais. Os Estados devem reconhecer e apoiar de forma apropriada a iden
tidade, cultura e interesses dessas populações e comunidades, bem como 
habilitá-las a participar efetivamente da promoção do desenvolvimento 
sustentável.

Princípio 23
O meio ambiente e os recursos naturais dos povos submetidos à opres
são, dominação e ocupação devem ser protegidos.

Princípio 24
A guerra é, por sua natureza, contrária ao desenvolvimento sustentável. 
Os Estados devem, por conseguinte, respeitar o direito internacional 
aplicável à proteção do meio ambiente em tempos dc conflito armado, c 
cooperar para seu desenvolvimento progressivo, quando necessário.

Princípio 25
A paz, o desenvolvimento e a proteção ambiental são interdependentes c 
indivisíveis.

Princípio 26
Os Estados devem solucionar todas as suas controvérsias ambientais dc 
forma pacífica, utilizando-se dos meios apropriados, dc conformidade 
com a Carta das Nações Unidas.
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Convention on Climate

eport o f the Intergovernamental Negotiating Committee for a 
Framework Convention on Climate Change on the Work òf the 

-A-^^Second Part o f this Fifth Session, held at New York from 30

The report o f the Intergovernmental Negotiating Committee for 
a Framework Convention on Climate Change on the second part o f its 
fifth session will be issued as document A/AC.237/18 (Part II). This 
addendum contains the text o f the United Nations Framework 
Convention on Climate Change, as agreed upon and adopted by the 
Committee on 9 May 1992, in annex I. Resolution INC/1992/1 on 
interim arrangements, adopted by the Committee on 9 May 1992, is

Annex I to the Report of the Committee

United Nations Framework Convention on Climate Change

Acknowled£fin£j that change in the Earths climate and its adverse 
effects are a common concern of humankind, -

Concerned that human activities have been substantially increasing 
the atmospheric concentrations o f greenhouse gases, that these increases 
enhance the natural greenhouse effect, and that this will result on 
average in an additional warming of the Earth’s surface and atmosphere 
and may adversely affect natural ecosystems and humankind,

Noting that the largest share o f historical and current global 
emissions o f greenhouse gases has originated in developed countries, 
that per capita emissions in developing countries are still relatively low 
and that the share o f global emissions originating in developing 
countries will grow to meet their social and development needs,



Aware o f the role and importance in terrestrial and marine 
ecosystems o f sinks and reservoirs o f greenhouse gases,

Noting that there are many uncertainties in predictions o f climate 
change, particularly with regard to the timing, magnitude and regional

Acknowledging that the global nature of climate change calls for the 
widest possible cooperation by ali countries and their participation in an 
effective and appropriate international response, in accordance 
with their common but differentiated responsibilities and respective 
capabilities and their social and economic conditions,

RecaUing the pertinent provisions o f the Declaration of the United 
Nations Conference on the Human Environment, adopted at Stockholm

Recalling also that States have, in accordance with the Charter of 
the United Nations and the principies o f international law, the sovereign 
right to exploit their own resources pursuant to their own 
environmental and developmental policies, and the responsibility to 

ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause 
damage to the environment o f other States or of areas beyond the limits

Reaffirming the principie of sovereignty o f States in international

Recognizing that States should enact effective environmental 
legislation, that environmental standards, management objectives and 
priorities should reflect the environmental and developmental context 
to which they apply, and that standards applied by some countries may 

be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other 
countries, in particular developing countries,

Recalling the provisions of General Assembly resolution 44/228 of 
22 December 1989 on the United Nations Conference on Environment 
and Development, and resolutions 43/53 of 6 December 1988, 44/207 
of 22 December 1989, 45/212 of 21 December 1990 and 46/169 of 19 
December 1991 on protection of global climate for present and future

Recalling also the provisions o f General Assembly resolution 
44/206 of 22 December 1989 on the possible adverse effects of sea levei 
rise on islands and Coastal areas, particularly low-lying coastal areas and 
the pertinent provisions o f General Assembly resolution 44/172 of 19



December 1989 on the implementation of the Plan of Action to

Recalling further the Vienna Convention for the Protection o f the 
Ozone Layer, 1985, and the Montreal Protocol on Substances that 
Deplete the Ozone Layer, 1987, as adjusted and amended on 29 June

Noting the Ministerial Declaration of the Second World Climate 
Conference adopted on 7  November 1990,

Conscious o f the valuable analytical work being conducted by many 
States on climate change and o f the important contributions o f the 
World Meteorological Organization, the United Nations Environment 
Programme and other organs, organizations and bodies o f the United 

Nations system, as well as other international and intergovernmental 
bodies, to the exchange o f results o f scientific research and the.

Recognizing that steps required to understand and address climate 
change will be environmentally, socially and economically most effective 
if they are based on relevant scientific, technical and economic 
considerations and continually re-evaluated in the light o f new findings

Recognizing that various actions to address climate change can be 
justified economically in their own right and can also help in solving

Recognizing also the need for developed countries to take 
immediate action in a flexible manner on the basis o f dear priorities, as 
a first step towards comprehensive response strategies at the global, 
national and, where agreed, regional leveis that take into account ali 
greenhouse gases, with due consideration of their relative contributions 
to the enhancement o f the greenhouse effect,

Recognizingfurther that low-lying and other small isiand countries, 
countries with low-lying Coastal, arid and semi-arid areas or areas liable 
to floods, drought and desertification, and developing countries with 
fragile mountainous ecosystems are particularly vulnerable to the

Recognizing the special difficulties of those countries, especially 
developing countries, whose economies are particularly dependent on 
fossil fuel production, use and exportation, as a consequence o f action 
taken on limiting greenhouse gas emissions,



Affirming that responses to climate change should be coordinated 
with social and economic development in an integrated manner with a 
view to avoiding adverse impacts on the latter, taking into full 
account the legitimate priority needs of developing countries for the 
achievement of sustained economic growth and the eradication of 
poverty,

Recognizing that ali countries, especially developing countries, 
need access to resources requíred to achievê sustainable social and 
economic development and that, in order for developing countries to 
progress towards that goal, their energy consumption will need to grow 
taking into account the possibilities for achieving greater energy 
efficiency and for controlling greenhouse gas emissions in general, 
including through the application of new technologies on terms which 
make such an application economically and socially beneficiai,

Determimd to protect the climate system for present and future 
generations,

Have agreed as follows:

Article 1 

Definitions *

For the purposes of this Convention:

1. "Adverse effects o f climate change» means changes in the physical 
environment or biota resulting from climate change which have 
significant deleterious effects on the composition, resilience or 
productivity of natural and managed ecosystems or on the operation 
of socio-economic systems or on human health and welfare.

2. "Climate change" means a change o f climate which is attributed 
directly or indirectly to human activity that alters the composition of 
the global atmosphere and which is in addition to natural climate 
variability observed over comparable time periods.

3. "Climate system" means the totality of the atmosphere, 
hydrosphere, biosphere and geosphere and their interactions.

4. "Emissions" means the release of greenhouse gases and/or their 
precursors into the atmosphere over a specified area and period of 
time.
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5. “Greenhouse gases» means those gaseous constituents of the
atmosphere both natural and anthropogenic that absorb and re-emit 
infrared radiation. .

6. "Regional economic integration organization" means an 
organization constituted by sovereign States o f a given region which 
has cómpetence in respect o f matters governed by this Convention 
or its protocols and has been duly authorized, in accordance with its 
internai procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to the 
instruments concerned.

7. "Reservoir" means. a component or components o f the climate 
system where a greenhouse gas or a precursor of a greenhouse gas 
is stored.

8. "Sink" means any process, activity or mechanism which removes a 
greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a greenhouse gas from 
the atmosphere.

9. "Source" means any process or activity which releases a greenhouse 
gas, an aerosol or a precursor o f a greenhouse gas into the 
atmosphere.

Article 2 

Objective

The ultimate objective of this Convention and any related legal 
instruments that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, 
in accordance with the relevant provisions of the Convention, 
stabilization o f greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a 
levei that would prevent dangerous anthropogenic interference with the 
climate system. Such a levei should be achieved within a time frame 
sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to 
ensure that food production is not threatened and to enable economic 
development to proceed in a sustainable manner.

Article 3 

Principies

In their actions to achieve the objective of the Convention and to
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implement its provisions, the Parties shall be guidcd, inter alia, by the
foUowing:

1. The Parties should protect the climate system for the benefit of 
present and future generations of humankind, on the basis o f equity 
and in accordance with their common but differentiated 
responsibilities and respective capabiiities. Accordingly, the 
developed country Parties should take the lead in combating climate 
change and the adverse effects thereof.

2. The speciflc needs and special circumstances o f developing country 
Parties, especially those that are particularly vulnerable to the 
adverse effects of climate change, and of those Parties, especially 
developing country Parties, that would have to bear a 
disproportionate or abnormal burden under the Convention, should 
be given full consideration.

3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, 
prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its 
adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible 
damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason 
for postponing such measures, taking into account that policies and 
measures to deal with climate change should be cost-effective so as 
to ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, 
such policies and measures should take into account different 
socio-economic contexts, be comprehensive, cover ali relevant 
sources, sinks and reservoirs o f greenhouse gases and adaptation, and 
comprise ali economic sectors. Efforts to address climate change 
may be carried out cooperatively by interested Parties.

4. The Parties have a right to, and should, promote sustainable 
development. Policies and measures to protect the climate system 
against human-induced change should be appropriate for the specific 
conditions o f each Party and should be integrated with national 
development programmes, taking into account that economic 
development is essential for adopting measures to address climate 
change.

5. The Parties should cooperate to promote a supportive and open 
international economic system that would lead to sustainable 
economic growth and development in ali Parties, particularly 
developing country Parties, thus enabling them better to address the 
problems of climate change. Measures taken to combat climate 
change, including unilateral ones, should not constitute a means of
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arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on 
international trade.

Article 4  

Commitments

1. Ali Parties, taking into account their common but differentiated 
responsibilities and their speciflc national and regional development 
priorities, objectives and circumstances, shall:

(a) Develop, periodically update, publish and make available to the 
Conference of the Parties, in accordance with Article 12, 
national inventories of anthropogenic emissions by sources and 
removais by sinks of ali greenhouse gases not controlled by the 
Montreal Protocol, using comparable methodologies to be 
agreed upon by the Conference of the Parties;

(b) Formulate, implement, publish and regularly update national 
and, where appropriate, regional programmes containing 
measures to mitigate climate change by addressing 
anthropogenic emissions by sources and removais by sinks of ali 
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, and 
measures to facilitate adequate adaptation to climate change;

(c) Promote and cooperate in the development, application and 
diffusion, including transfer, of technologies, practices and 
processes that control, reduce or prevent anthropogenic 
emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal 
Protocol in ali relevant sectors, including the energy, transport, 
industry, agriculture, forestry and waste management sectors;

(d) Promote sustainable management, and promote and cooperate 
in the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks 
and reservoirs of ali greenhouse gases not controlled by the 
Montreal Protocol, including biomass, forests and oceans as 
well as other terrestrial, coastal and marine ecosystems;

(e) Cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate 
change; develop and elaborate appropriate and integrated plans 
for coastal zone management, water resources and agriculture, 
and for the protection and rehabilitation of areas, particularly in 
Africa, affected by drought and desertification, as well as floods;
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. (f) Take climate change considerations into account, to the extent
feasible, in their relevant social, economic and environmental 
policies and actions, and employ appropriate methods, for 
example impact assessments, formulated and determined 
nationally, with a view to minimizing adverse effects on the 
economy, on public health and on the quality o f the 
environment, o f projects or measures undertaken by them to

(g) Promote and cooperate in scientific, teçhnological, technical, 
socio-economic and other research, systematic observation and 
development of data archives related to the climate system and 
intended to . further the understanding and to reduce or 
eliminate the remaining uncertainties regarding the causes, 
effects, magnitude and timing o f climate change and the 
economic and social consequences o f various response

(h) Promote and cooperate in the full, open and prompt exchange 
. of relevant scientific, technological, technical, socio-economic

and legal information related to the climate system and climate 
change, and to the economic and social consequences o f various

(i) Promote and cooperate in education, training and public 
awareness related to climate change and encourage the widest 
participation in this process, including that o f non-

(j) Communicate to the Conference of the Parties information 
related to implementation, in accordance with Article 12.

2. The developed country Parties and other Parties included in annex I
commit themselves specifically as provided for in the following:

(a) Each of these Parties shall adopt national policies and take 
corresponding measures on the mitigation of climate change, by 
limiting its anthropogenic emissions o f greenhouse gases and 
protecting and enhancing its greenhouse gas sinks and 
reservoirs. These policies and measures will demonstrate that 
developed countries are taking the lead in modifying 
longer-term trends in anthropogenic emissions consistent with 
the objective of the Convention, recognizing that the return by 
the end of the present decade to earlier leveis of anthropogenic 
emissions o f carbon dioxide and other greenhouse gases not



controlled by the Montreal Protocol would contribute to such 
modification, and taking into account the differences in these 
Parties’ starting points and approaches, economic structures and 
resource bases, the need to maintain strong and sustainable 
economic growth, available technologies and other individual 
circumstances, as well as the need for equitable and appropriate 
contributions by each o f these Parties to the global effort 
regarding that objective. These Parties may implement such 
policies and measures jointly with other. Parties and may assist 
other Parties in contributing to the achievement o f the objective 
o f the Convention and, in particular, that of this subparagraph;

(b) In order to promote progress to this end, each o f these Parties 
shall communicate, within six months o f the entry into force o f 
the Convention for it and periodically thereafter, and in 
accordance with Article 12, detailed information on its policies 
and measures referred to in subparagraph (a) above, as well as 
on its resulting projected anthropogenic emissions by sources 
and removais by sinks o f greenhouse gases not controlled by the 
Montreal Protocol for the period referred to in subparagraph
(a), with the aim o f returning individually or jointly to their 
1990 leveis these anthropogenic emissions o f carbon dioxide 
and other greenhouse gases not controlled by the Montreal 
Protocol. This information will be reviewed by the Conference 
o f the Parties, at its first session and periodically thereafter, in

(c) Calculations o f emissions by sources and removais by sinks o f 
greenhouse gases for the purposes o f subparagraph (b) above 
should take into account the best available scientific knowledge, 
including of the efFective capacity o f sinks and the respective 
contributions o f such gases to climate change. The Conference 
o f the Parties shall consider and agree on methodologies for 
these calculatíons at its first session and review them regularly

(d) The Conference of the Parties shall, at its first session, review 
the adequacy of subparagraphs (a) and (b) above. Such review 
shall be carried out in the light o f the best available scientific 
information and assessment on climate change and its impacts, 
as well as relevant technical, social and economic information. 
Based on this review, the Conference o f the Parties shall take 
appropriate action, which may include the adoption of 
amendments to the commitments in subparagraphs (a) and (b)



above. The Conference o f the Parties, at its first session, shall 
also take decisions regarding criteria for joint implementation as 
indicated in subparagraph (a) above. A second review of 
subparagraphs (a) and (b) shall take place not later than 31 
December 1998, and thereafter at regular intervals determined 
by the Conference o f the Parties, until the objective of the

(i) coordinate as appropriate with other such Parties, relevant 
economic and administrative instruments developed to 
achieve the objective o f the Convention; and

(ii) identify and periodically review its own policies and 
practices which encourage activities that lead to greater 
leveis o f anthropogenic emissions o f greenhouse gases not 
controlled by the Montreal Protocol than would otherwise

(f) The Conference o f the Parties shall review, not later than 31 
December 1998, available information with a view to taking 
decisions regarding such amendments to the lists in annexes I 
and II as may be appropriate, with the approval o f the Party

(g) Any Party not included in annex I may, in its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession, or at any time 
thereafter, notify the Depositary that it intends to be bound by 
subparagraphs (a) and (b) above. The Depositary shall inform 
the other signatories and Parties o f any such notification.

3. The developed country Parties and other developed Parties included 
in annex II shall provide new and additional financial resources to 
meet the agreed full costs incurred by developing country Parties in 
complying with their obligations under Article 12, paragraph 1. 
They shall also provide such financial resources, including for the 
transfer o f technology, needed by the developing country Parties to 
meet the agreed full incrementai costs of implementing measures 
that are covered by paragraph 1 o f this Article and that are agreed 
between a developing country Party and the international entity or 
entities referred to in Article 11, in accordance with that Article. The 
implementation o f these commitments shall take into account the 
need for adequacy and predictability in the flow of funds and the



4. The developed country Parties and other developed Parties included 
in annex II shall also assist the developing country Parties that are 
particularly vulnerable to the adverse effects of climate change in 
meeting costs of adaptation to those adverse effects.

5. The developed country Parties and other developed Parties included 
in annex II shall take ali practicable steps to promote, facilitate and 
finance, as appropriate, the transfer of, or access to, environmentally 
sound technologies and know-how to other Parties, particularly 
developing country Parties, to enable them to implement the 
provisions of the Convention. In this process, the developed country 
Parties shall support the development and enhancement of 
endogenous capacities and technologies of developing country 
Parties. Other Parties and organizations in a position to do so may 
also assist in facilitating the transfer of such technologies.

6. In the implementation of their commitments under paragraph 2 
above, a certain degree of flexibility shall be allowed by the 
Conference of the Parties to the Parties included in annex I 
undergoing the process of transition to a market economy, in order 
to enhance the ability of these Parties to address climate change, 
including with regard to the historical levei of anthropogenic 
emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal

7. The extent to which developing country Parties will effectively 
implement their commitments under the Convention will depend on 
the effective implementation by developed country Parties o f their 
commitments under the Convention related to financial resources 
and transfer of technology and will take fully into account that 
economic and social development and poverty eradication are the 
first and overriding priorities o f the developing country Parties.

8. In the implementation o f the commitments in this Article, the 
Parties shall give full consideration to what actions are necessary 
under sthe Convention, including actions related to fundi ng, 
insurance and the transfer of technology, to meet the specific needs 
and concerns o f developing country Parties arising from the adverse 
effects o f climate change and/or the impact of the implementation of
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(b) Countries with low-lying Coastal areas;

(c) Countries with arid and semi-arid areas, forested areas and areas

(d) Countries with areas prone to natural disasters;

(e) Countries with areas liable to drought and desertification;

(f) Countries with areas of high urban atmospheric pollution;

(g) Countries with areas with fragile ecosystems, including

(h) Countries whose economies are highly dependent on income 
generated from the production, processing and export, and/or 
on consumption o f fossil fuels and associated energy-intensive

(i) Land-locked and transit countries.

Further, the Conference o f the Parties may take actions, as 
appropriate, with respect to this paragraph.

9. The Parties shall take full account o f the specific needs and special 
situations of the least developed countries in their actions with 
regard to funding and transfer o f technology.

10. The Parties shall, in accordance with Article 10, take into 
consideration in the implementation of the commitments o f the 
Convention the situation of Parties, particularly developing country 
Parties, with economies that are vulnerable to the adverse effects of 
the implementation of measures to respond to climate change. This 
applies notably to Parties with economies that are highly dependent 
on income generated from the production, processing and export, 
and/or consumption of fossil fuels and associated energy- intensive 
products and/or the use o f fossil fuels for which such Parties have 
serious difficulties in switching to alternatives.

Research and systematic observation

In carrying out their commitments under Article 4, paragraph l(g),

(a) Support and further develop, as appropriate, international and



intergovernmental programmes and networks or organizations 
aimed at defíning, conducting, assessing and financing research, 
data collection and systematic observation, taking into account 
the need to minimize duplication of effort;

(b) Support international and intergovernmental efforts to 
strengthen systematic observation and national scientific and 
technical research capacities and capabiiities, particularly in 
developing countries, and to promote access to, and the 
exchange of, data and analyses thereof obtained from areas

(c) Take into account the particular concerns and needs of 
developing countries and cooperate in improving their 
endogenous capacities and capabiiities to participate in the 
efforts referred to in subparagraphs (a) and (b) above.

Education, training and public awareness

In carrying out their commitments under Article 4, paragraph l(i),

(a) Promote and facilitate at the national and, as appropriate, 
subregional and regional leveis, and in accordance with national 
laws and regulations, and within their respective capacities:

(i) the development and implementation o f educational and 
public awareness programmes on climate change and its

(ii) public access to information on climate change and its

(iii) public participation in addressing climate change and its 
effects and developing adequate responses; and

(iv) training of scientific, technical and managerial personnel.

(b) Cooperate in and promote, at the international levei, and, where

(i) the development and exchange of educational and public 
awareness material on climate change and its effects; and



(ii) the development and implementation of education and 
training programmes, including the strengthening of 
national institutions and the exchange or secondment o f 
personnel to train experts in this field, in particular for

1. A Conference o f the Parties is hereby established.

2. The Conference o f the Parties, as the supreme body of this 
Convention, shall keep under regular review the implementation of 
the Convention and any related legal instruments that the 
Conference o f the Parties may adopt, and shall make, within its 
mandate, the decisions necessary to promote the effective 
implementation o f the Convention. To this end, it shall:

(a) Periodically examine the obligations of the Parties and the 
institutional arrangements under the Convention, in the light of 
the objective o f the Convention, the experience gained in its 
implementation and the evolution of scientific and

(b) Promote and facilitate the exchange of information on measures 
adopted by the Parties to address climate change and its effects, 
taking into account the difFering circumstances, responsibilities 
and capabilities o f the Parties and their fespective commitments

(c) Facilitate, at the request o f two or more Parties, the 
coordination of measures adopted by them to address climate 
change and its effects, taking into account the differing 
circumstances, responsibilities and capabilities o f the Parties and 
their respective commitments under the Convention.

(d) Promote and guide, in accordance with the objective and 
provisions o f the Convention, the development and periodic 
refinement o f comparable methodologies, to be agreed on by 
the Conference o f the Parties, inter alia, for preparing 
inventories o f greenhouse gas emissions by sources and 
removais by sinks, and for evaluating the effectiveness o f



(e) Assess, on the basis of ali information made available to it in 
accordance with the provisions of the Convention, the 
implementation of the Convention by the Parties, the overali 
effects of the measures taken pursuant to the Convention, in 
particular environmental, economic and social effects as well as 
their cumulative impacts and the extent to which progress 
towards the objective of the Convention is being achieved;

(f) Consider and adopt regular reports on the implementation of 
the Convention and ensure their publication;

(g) Make recommendations on any matters necessary for the

(h) Seek to mobilize financial resources in accordance with Article

(i) Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the 

(j) Review reports submitted by its subsidiary bodies and provide

(k) Agree upon and adopt, by consensus, rules of procedure and 
financial rules for itself and for any subsidiary bodies;

(1) Seek and utilize, where appropriate, the services and cooperation 
of, and information provided by, competent international 
organizations and intergovernmental and non-governmental

(m)Exercise such other functions as are required for the 
achievement of the objective of the Convention as well as ali 
other functions assigned to it under the Convention.

3. The Conference of the Parties shall, at its first session, adopt its own 
rules o f procedure as well as those of the subsidiary bodies 
established by the Convention, which shall include decision-making 
procedures for matters not already covered by decision-making 
procedures stipulated in the Convention. Such procedures may 
include specified majorities required for the adoption of particular

4. The first session of the Conference of the Parties shall be convened

m e a su re s  to  lim it  th e  e m iss io n s  a n d  en h an ce th e  re m o v a is  o f



by the interim secretariat referred to in Article 21 and shall take place 
not later than one year after the date of entry into force of the 
Convention. Thereafter, ordinary sessions of the Conference of the 
Parties shall be held every year unless otherwise decided by the 
Conference of the Parties.

5. Extraordinary sessions o f the Conference of the Parties shall be held 
at such other times as may be deemed necessary by the Conference, 
or at the written request of any Party, provided that, within six 
months of the request being communicated to the Parties by the 
secretariat, it is supported by at least one-third of the Parties.

6. The United Nations, its specialized agencies and the International 
Atomic Energy Agency, as well as any State member thereof or 
observers thereto not Party to the Convention, may be represented 
at sessions o f the Conference of the Parties as observers. Any body 
or agency, whether national or international, governmental or 
non-governmental, which is qualified in matters covered by the 
Convention, and which has informed the secretariat of its wish to be 
represented at a session of the Conference of the Parties as an 
observer, may be so admitted unless at least one-third of the Parties 
present object. The admission and participation of observers shall be 
subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the 
Parties.

Article 8 

Secretariat

1. A secretariat is hereby established.

2. The functions o f the secretariat shall be:

(a) To make arrangements for sessions of the Conference of the 
Parties and its subsidiary bodies established under the 
Convention and to provide them with services as required;

(b) To compile and transmit reports submitted to it;

(c) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing 
country Parties, on request, in the compilation and 
communication of information required in accordance with the 
provisions of the Convention;
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(d) To prepare reports on its activities and present them to the

(e) To ensure the necessary coordination with the secretariats of

(f) To enter, under the overall guidance of the Conference of the 
Parties, into such administrative and contractual arrangements 
as may be required for the effective discharge of its functions;

(g) To perform the other secretariat functions specifíed in the 
Convention and in any of its protocols and such other functions 
as may be determined by the Conference of the Parties.

3. The Conference of the Parties, at its first session, shall designa te a 
permanent secretariat and make arrangements for its functioning.

Subsidiary body for Scientific and Technological advice

1. A subsidiary body for scientific and technological advice is hereby 
established to provide the Conference of the Parties and, as 
appropriate, its other subsidiary bodies with timely information and 
advice on scientific and technological matters relating to the 
Convention. This body shall be open to participation by ali Parties 
and shall be multidisciplinary. It shall comprise government 
representatives competent in the relevant field of expertise. It shall 
report regularly to the Conference of the Parties on ali aspects of its

2. Under the guidance of the Conference of the Parties, and drawing 
upon existing competent international bodies, this body shall:

(a) Provide assessments of the state of scientific knowledge relating

(b) Prepare scientific assessments on the effects of measures taken

(c) Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies 
and know-how and advise on the ways and means of promoting 
development and/or transferring such technologies;



(d) Provide advice on scientific programmes, international 
cooperation in research and development related to climate 
change, as well as on ways and means of supporting endogenous 
capacity-building in developing countries; and

(e) Respond to scientific, technological and methodological 
questions that the Conference of the Parties and its subsidiary

3. The functions and terms of reference of this body may be further 
elaborated by the Conference of the Parties.

Subsidiary body for implementation

1. A subsidiary body for implementation is hereby established to assist 
the Conference of the Parties in the assessment and review of the 
effective implementation of the Convention. This body shall be 
open to participation by ali Parties and comprise government 
representatives who are experts on matters related to climate change.
It shall report regularly to the Conference of the Parties on ali

2. Under the guidance of the Conference of the Parties, this body shall:

(a) Consider the information communicated in accordance with 
Article 12, paragraph 1, to assess the overall aggregated effect 
o f the steps taken by the Parties in the light of the latest 
scientific assessments concerning climate change;

(b) Consider the information communicated in accordance with 
Article 12, paragraph 2, in order to assist the Conference of the 
Parties in carrying out the reviews required by Article 4,

(c) Assist the Conference of the Parties, as appropriate, in the 
preparation and implementation of its decisions.

1. A mechanism for the provision of financial resources on a grant or



concessional basis, including for the transfer of technology, is hereby 
defined. It shall function under the guidance of and be accountable 
to the Conference of the Parties, which shall decide on its policies, 
programme priorities and eligibility criteria related to this 
Convention. Its operation shall be entrusted to one or more exisdng

2. The financial mechanism shall have an equitable and balanced 
representation of ali Parties within a transparent system of

3. The Conference of the Parties and the entity or entities entrusted 
with the operation of the financial mechanism shall agree upon 
arrangements to give effect to the above paragraphs, which shall

(a) Modaüties to ensure that the funded projects to address climate 
change are in conformity with the policies, programme 
priorities and eligibility criteria established by the Conference of

(b) Modalities by which a particular funding decision may be 
reconsidered in light of these policies, programme priorities and

(c) Provision by the entity or entities of regular reports to the 
Conference of the Parties on its funding operations, which is 
consistent with the requirement for accountability set out in

(d) Determination in a predictable and identifiable manner of the 
amount of funding necessary and available for the 
implementation of this Convention and the conditions under 
which that amount shall be periodically reviewed.

4. The Conference of the Parties shall make arrangements to 
implement the above mentioned provisions at its first session, 
reviewing and taking into account the interim arrangements referred 
to in Article 21, paragraph 3, and shall decide whether these interim 
arrangements shall be maintained. Within four years thereafter, the 
Conference of the Parties shall review the financial mechanism and

5. The developed country Parties may aiso provide and developing 
country Parties avail themselves of, financial resources related to the



implementation of the Convention through bilateral, regional and

Communication of information related to

1. In accordance with Article 4, paragraph 1, each Party shall 
communicate to the Conference of the Parties, through the 
secretariat, the following elements of information:

(a) A national inventory of anthropogenic emissions by sources and 
removais by sinks of ali greenhouse gases not controlled by the 
Montreal Protocol, to the extent its capacities permit, using 
comparable methodologies to be promoted and agreed upon by

(b) A general description of steps taken or envisaged by the Party to

(c) Any other information that the Party considers relevant to the 
achievement of the objective of the Convention and suitable for 
inclusion in its communication, including, if feasible, material 
relevant for calculations of global emission trends.

2. Each developed country Party and each other Party included in 
annex I shall incorporate in its communication the following

(a) A detailed description of the policies and measures that it has 
adopted to implement its commitment under Article 4,

(b) A specific estimate of the effects that the policies and measures 
referred to in subparagraph (a) immediately above will have on 
anthropogenic emissions by its sources and removais by its sinks 
of greenhouse gases during the period referred to in Article 4,

3. In addition, each developed country Party and each other developed 
Party included in annex II shall incorporate details of measures taken 
in accordance with Article 4, paragraphs 3, 4  and 5.

4. Developing country Parties may, on a voluntary basis, propose



projects for fínancing, including specific technologies, materiais, 
equipment, techniques or practices that would be needed to 
implement such projects, along with, if possible, an estimate of ali 
incrementai costs, of the reductions of emissions and increments of 
removais of greenhouse gases, as well as an estimate of the

5. Each developed country Party and each other Party included in 
annex I shall make its initial communication within six months of the 
entry into force of the Convention for that Party. Each Party not so 
listed shall make its initial communication within three years of the 
entry into force of the Convention for that Party, or of the 
availability of financial resources in accordance with Article 4, 
paragraph 3. Parties that are least developed countries may make 
their initial communication at their discretion. The frequency of 
subsequent Communications by ali Parties shall be determined by the 
Conference of the Parties, taking into account the differentiated

6. Information communicated by Parties under this Article shall be 
transmitted by the secretariat as soon as possible to the Conference 
of the Parties and to any subsidiary bodies concerned. If necessary, 
the procedures for the communication of information may be 
further considered by the Conference of the Parties.

7. From its first session, the Conference of the Parties shall arrange for 
the provision to developing country Parties of technical and financial 
support, on request, in compiling and communicating information 
under this Article, as well as in identifying the technical and financial 
needs associated with proposed projects and response measures 
under Article 4. Such support may be provided by other Parties, by 
competent international organizations and by the secretariat, as

8. Any group of Parties may, subject to guidelines adopted by the 
Conference of the Parties, and to prior nodfication to the 
Conference of the Parties, make a joint communication in fuifilment 
of their obligations under this Article, provided that such a 
communication includes information on the fuifilment by each of 
these Parties of its individual obligations under the Convention.

9. Information received by the secretariat that is designated by a Party 
as confidential, in accordance with criteria to be established by the 
Conference of the Parties, shall be aggregated by the secretariat to



protect its confidentiality before being made available to any of the 
bodies involved in the communication and review of information.

10. Subject to paragraph 9 above, and without prejudice to the ability of 
any Party to make public its communication at any time, the 
secretariat shall make Communications by Parties under this Article 
publicly available at the time they are submitted to the Conference

Resolution of questions regarding implementation

The Conference of the Parties shall, at its first session, consider the 
establishment of a multilateral consultative process, available to Parties 
on their request, for the resolution of questions regarding the

1. In the event of a dispute between any two or more Parties 
concerning the interpretation or application of the Convention, the 
Parties concerned shall seek a settlement of the dispute through 
negotiation or any other peaceful means of their own choice.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to the 
Convention, or at any time thereafter, a Party which is not a regional 
economic integration organization may declare in a written 
instrument submitted to the Depositary that, in respect of any 
dispute concerning the interpretation or application of the 
Convention, it recognizes as compulsory ipso facto and without 
special agreement, in relation to any Party accepting the same

(a) Submission of the dispute to the International Court of Justice,

(b) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the 
Conference of the Parties as soon as practicable, in an annex on



A Party which is a regional economic integration organization may
make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance
with the procedures referred to in subparagraph (b) above.

3. A declaration made under paragraph 2 above shall remain in force 
until it expires in accordance with its terms or until three months 
after written notice of its revocation has been deposited with the 
Depositary.

4. A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a 
declaration shall not in any way affect proceedings pending before 
the International Court of Justice or the arbitrai tribunal, unless the 
parties to the dispute otherwise agree.

5. Subject to the operation of paragraph 2 above, if after twelve 
months following notification by one Party to another that a dispute 
exists between them, the Parties concerned have not been able to 
settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 
above, the dispute shall be submitted, at the request of any of the 
parties to the dispute, to conciliation.

6. A conciliation commission shall be created upon the request of one 
of the parties to the dispute. The commission shall be composed of 
an equal number of members appointed by each party concerned and 
a chairman chosen joindy by the members appointed by each party. 
The commission shall render a recommendatory award, which the 
parties shall consider in good faith.

7. Additional procedures relating to conciliation shall be adopted by 
the Conference of the Parties, as soon as practicable, in an annex on 
conciliation.

8. The provisions of this Article shall apply to any related legal 
instrument which the Conference of the Parties may adopt, unless 
the instrument provides otherwise.

Article 15 

Amendments to the convention

1. Any Party may propose amendments to the Convention.

2. Amendments to the Convention shall be adopted at an ordinary 
session of the Conference of the Parties. The text of any proposed
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amendment to the Convention shall be communicated to the Parties 
by the secretariat at least six months before the meeting at which it 
is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate 
proposed amendments to the signatories to the Convention and, for

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any 
proposed amendment to the Convention by consensus. If ali efforts 
at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the 
amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths 
majority vote of the Parties present and voting at the meeting. The 
adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the 
Depositary, who shall circulate it to ali Parties for their acceptance.

4. Instruments of acceptance in respect of an amendment shall be 
deposited with the Depositary. An amendment adopted in 
accordance with paragraph 3 above shall enter into force for those 
Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of 
receipt by the Depositary of an instrument of acceptance by at least 
three-fourths of the Parties to the Convention.

5. The amendment shall enter into force for any other Party on the 
ninetieth day after the date on which that Party deposits with the 
Depositary its instrument of acceptance of the said amendment.

6. For the purposes of this Article, "Parties present and voting" means 
Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Adoption and amendment of annexes to the convention

1. Annexes to the Convention shall form an integral part thereof and, 
unless otherwise expressly provided, a reference to the Convention 
constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. 
Without prejudice to the provisions of Article 14, paragraphs 2(b) 
and 7, such annexes shall be restricted to lists, forms and any other 
material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, 
procedural or administrative character.

2. Annexes to the Convention shall be proposed and adopted in 
accordance with the procedure set forth in Article 15, paragraphs 2,



3. An annex that has been adopted in accordance with paragraph 2 
above shall enter into force for ali Parties to the Convention six 
months after the date of the communication by the Depositary to 
such Parties of the adoption of the annex, except for those Parties 
that have notified the Depositary, in writing, within that period of 
their non-acceptance of the annex. The annex shall enter into force 
for Parties which withdraw their notification of non-acceptance on 
the ninetieth day after the date on which withdrawal of such 
notification has been received by the Depositary.

4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to 
annexes to the Convention shall be subject to the same procedure as 
that for the proposal, adoption and entry into force of annexes to the 
Convention in accordance with paragraphs 2 and 3 above.

5. If the adoption of an annex or an amendment to an annex involves 
an amendment to the Convention, that annex or amendment to an 
annex shall not enter into force until such time as the amendment to 
the Convention enters into force.

1. The Conference of the Parties may, at any ordinary session, adopt

2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the 
Parties by the secretariat at least six months before such a session.

3. The requirements for the entry into force of any protocol shall be

4. Only Parties to the Convention may be Parties to a protocol.

5. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to

1. Each Party to the Convention shall have one vote, except as



2. Regional economic integratíon organizadora, in matters within 
their competence, shall exercise their ríght to vote with a number of 
votes equal to the number of their member States that are Parties to 
the Convention. Such an organization shall not exercise its ríght to 
vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary 
of the Convention and of protocols adopted in accordance with Article

This Convention shall be open for signature by States Members of 
the United Nations or of any of its specialized agencies or that are Parties 
to the Statute of the International Court of Justice and by regional 
economic integratíon organizations at Rio de Janeiro, during the United 
Nations Conference on Environment and Development, and thereafter 
at United Nations Headquarters in New York from 20 June 1992 to 19

1. The secretariat furictions referred to iri Article 8 will be carried out 
on an interim basis by the secretariat established by the General 
Assembly of the United Nations in its resolution 45/212 of 21 
December 1990, until the completion of the first session of the

2. The head of the interim secretariat referred to in paragraph 1 above 
will cooperate closely with the Intergovernmental Panei on Climate 
Change to ensure that the Panei can respond to the need for 
objective scientific and technical advice. Other relevant scientific



3. The Global Environment Facility of the United Nations 
Development Programme, the United Nations Environment 
Programme and the International Bank for Reconstruction and 
Development shall be the international entity entrusted with the 
operation of the financial mèchanism reférred to in Artide 11 on an 
interím basis. In this connection, the Global Environment Facility 
should be appropriately restructured and its membership made 
universal to enable it to fulfil the requirements of Article 11.

Ratification, acceptance, approval or accession

1. The Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval 
or accession by States and by regional economic integration 
organizations. It shall be open for accession from the day after the 
date on which the Convention is closed for signature. Instruments of 
ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with

2. Any regional economic integration organization which becomes a 
Party to the Convention without any of its member States being a 
Party shall be bound by ali the obligations under the Convention. In 
the case of such organizations, one or more of whose member States 
is a Party to the Convention, the organization and its member States 
shall decide on their respective responsibilities for the performance 
of their obligations under the Convention. In such cases, the 
organization and the member States shall not be entitled to exercise 
rights under the Convention concurrently.

3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, 
regional economic integration organizations shall declare the extent 
of their competence with respect to the matters governed by the 
Convention. These organizations shall also inform the Depositary, 
who shall in turn inform the Parties, of any substantial modifícation 
in the extent of their competence.

1. The Convention shall enter into force on the ninetieth day after the



date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance,

2. For each State or regional economic integration organization that 
ratifies, accepts or approves the Convention or accedes thereto after 
the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession, the Convention shall enter into force on the 
ninetieth day after the date of deposit by such State or regional 
economic integration organization of its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument 
deposited by a regional economic integration organization shall not 
be counted as additional to those deposited by States members of the

No reservations may be made to the Convention.

1. At any time after three years from the date on which the Convention 
has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the 
Convention by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from 
the date of receipt by the Depositary of the notification of 
withdrawal, or on such later date as may be specified in the

3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered 
as also having withdrawn from any protocol to which it is a Party.

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese,



English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall 
be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized 
to that effect, have signed this Convention.

DONE at New York this ninth day of May one thousand nine 
hundred and ninety-two.

Annex I

Australia
Áustria
Belarusa/
Belgium Bulgariaa/
Canada
Czechoslovakiaa/
Denmark
European Community 
Estoniaa/
Finland
France
Germany
Greece
Hungarya/
Iceland
Ireland •
Italy
Japan
Latviaa/
Lithuaniaa/
Luxembourg 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Polandâ/
Portugal
Romaniaa/
Russian Federationa/
Spain
Sweden
Switzerland
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Annex II to the report of the committee

Resolution adopted by the intergovernamental negòtiàting 
committee for a framework convention on climate change

Countries that are undergoing the process of transition to a market



The Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework

Hemn/j agreed upon and adopted the text of the United Nations 
Framework Convention on Climate Change,

Considering that preparations are required for an early and effective 
operation of the Convention once it has entered into force,

Further considering that, in the interim arrangements, involvement 
in the negotiations of ali participants in the Committee is essential,

Recalling General Assembly resolutions 45/212 of 21 December 
1990 and 46/169 of 19 December 1991,

1. Calls upon ali States and regional economic integratíon organizations 
entitled to do so to sign the Convention during the United Nations 
Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro or 
at the earliest subsequent opportunity and thereafter to ratify, 
accept, approve or accede to the Convention;

2. Requests the Secretary-General to make the necessary arrangements 
for convening a session of the Committee, in accordance with 
paragraph 4 of General Assembly resolution 46/169, to prepare for 
the first session of the Conference of the Parties as specified in the

3. Requests further the Secretary-General to make recommendations to 
the General Assembly at its forty-seventh session regarding 
arrangements for further sessions of the Committee until the entry

4. Invites the Secretary-General to include in his report to the General 
Assembly, as required in paragraphs 4  and 9 of resolution 46/169, 
proposals that would enable the secretariat established under 
resolution 45/212 to continue its activities until the designatíon of

the secretariat of the Convention by the Conference of the Parties;

5. Appeals to Governments and organizations to make voluntary 
contributions to the extrabudgetary funds established under General 
Assembly resolution 45/212 in order to contribute to the costs of the 
interim arrangements, and to ensure full and effective participation 
of developing countries, in particular the least developed countries 
and small island developing countries, as well as developing



countries stricken by drought and desertífícation, in ali the sessions 
of the Committee;

6. Invites States and regional economic integration organizations 
entitled to sign the Convention to communicate as soon as feasible 
to the head of the secretariat information regarding measures 
consistent with the provisions of the Convention pending its entry 
into force.

* Titles of articles are included solely to assist the reader.
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Convention on Biological 
Diversity

T he Contracting Parties, concious of the intrinsic value of 
biological diversity and of the ecological, genetic, social, 
economic, scientific, educational, cultural, recreational and 

aesthetic values of biological diversity and its components,

Conscious also of the importance of biological diversity for 
evolution and for maintaining life sustaining systems of the biosphere,

Affirming that the conservation of biological diversity is a common 
concern of humankind,

Reaffirming that States have sovereing rights over their own 
biological resources,

Reaffirming also that States are responsible for conserving their 
biological diversity and for using their biological resources in a 
sustainable manner,

Concerned that biological diversity is being significantly reduced 
by certain human activities,

Aware of the general lack of information and knowledge regarding 
biological diversity and of the urgent need to develop scientific, technical 
and institutional capacities to provide the basic understanding upon 
which to plan and implement appropriate measures,

Noting that it is vital to anticipate, prevent and attac the causes of 
significant reduction or loss of biological diversity at source,

Noting also that where there is a threat of significant reduction or 
loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be 
used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a 
threat,

Noting further that the fundamental requirement for the 
conservation of biological diversity in the in-situ conservation of 
ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of 
viable populations of species in their natural surroundings,
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Noting further that ex-situ measures, preferably in the country of 
origin, also have an important hole to play,

Recojjnizing the close and traditional dependence of many 
indigenous and local communities embodying traditional lifestyles on 
biological resources, and the desirability of sharing equitably benefits 
arising from the use of traditional knowledge, innovations and practices 
relevant to the conservation of biological diversity and the sustainable 
use of its components,

Recognizing also the vital role that women play in the conservation 
and sustainable use of biological diversity and affirming the need for the 
full participation of women at ali leveis of policy-making and 
implementation for biological diversity conservation,

Stressinjj the importance of, and the need to promote international, 
regional and global cooperation amdng States and intergovernmental 
organizations and non-governmental sector for the conservation of 
biological diversity and the sustainable use of its components,

Acknowledging that the provision of new and additional financial 
resources and appropriate access to relevant technologies can be 
expected to make a substantial difference in the world’s ability to address 
the loss of biological diversity,

Ackncmledgingfurther that special provision is required to meet the 
needs of developing countries, including the provision of new and 
additional financial resources and appropriate access to relevant 
technologies,

Noting in this regard the special conditions of the least developed 
countries and small island States,

AcknowleAging that substancial investments are required to 
conserve biological diversity and that there is the expectation of a broad 
range of environmental, economicand social benefits from those 
investments,

Recognizing that economical and social development and poverty 
eradication are the first and overriding priorities of developing contries,

Aware that conservation and sustainable use of biological diversity 
is of criticai importance for meeting the food, health and other needs of 
the growing world populations, for which purpose access to and sharing 
of both geneticresources and technologies are essential,

Noting that, ultimately, the conservation and sustainable use of 
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biological diversity will strengthen friendly relations among States and 
contribute to peace for humankind,

Desiring to enhance and complement existing international 
arrangements for the conservation of biological diversity and sustainable

D eterm inei to conserve and sustainably use of biological diversity 
for the benefit of present and future generations,

The objectives of this Convention, to be pursued in accordance 
with its relevant provisions, are the conservation of biological diversity, 
the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing 
of the benefits arising out of the utilization of geneticresources, 
including by appropriate access to geneticresources and by appropriate 
transfer of relevant technologies, taking into account ali rights over those 
resources and to technologies, and by appropriate funding.

" Biological diversity" means the variability among living organisms 
from ali sources including, inter alia, terrestrial, marine and other 
aquaticecosystems and the ecological complexes of which they are part; 
this includes diversity within species, between species and of ecosystems.

" Biological resources" includes geneticresources, organisms or parts 
thereof, populations, or any other bioticcomponent of ecosystems with 
actual or potential use or value for humanity.

» Biotechnology " means any technological application that uses 
bilogical systems, living organisms* or derivatives thereof, to make or 
modify produets or processes for specific use.

" Country o f origin ofgenetic resources" means the country which 
possesses those genetic resources in in-situ conditions. "Country 
providing geneticresources" means the country supplying genetic



resources collected from in-situ sources, including populations of both 
wild and domesticated species, or taken from ex-situ sources, which may 
or may not have originated in that country.

11 Domesticated or cultivated species" means species in which the 
evolutionary process has been influenced by humans to meet their needs.

11 Ecosystem •• means a dyna miccomplex of plant, animal and 
micro-organism communities and their non-living environment

" Ex-situ conservation" means the conservation of components of 
biological diversity outside their natural habitats.

11 Geneticmaterial» means any material of plant, animal, microbial 
or other origin containing functional units of heredity.

» Geneticresources •• means geneticmaterial of actual or potential

11 Habitat ■ means the place or type of site where an organism or

11 In-situ conditions» means conditions where geneticresources exist 
within ecosystems and natural habitats, and, in the case of domesticated 
or cultivated species, in the surrounding where they have developed their

11 In-situ conservation" means the conservation of ecosystems and 
natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations 
of species in their natural surroundings and, in the case of domesticated 
or cultivated species, in the surroundings where they have developed

11 Protected area" means a geographically defíned area which is 
designated or regulated and managed to achieve specific conservation

11 Regional economic integration organization• means an 
organization constituted by sovereing States of a given region, to which 
its member States have transferred competence in respect of matters 
governed by this Convention and which has been duly authorized, in 
accordance with its internai procedures, to sign, ratify, accept, approve 
or accede to it. "Sustainable use" means the use of components of 
bilogical diversity in a way and at a rate that does not lead to the 
long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its



potential to meet the needs and aspirations of present and future 
generations.

« Technology« includes biotechnology.

Article 3 

Principie
States have, in accordance with the Charter of the United Nations 

and the principies of international law, the sovereign right to exploit 
their own resources pursuant to their own environmental policies, and 
the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or 
control do not cause damage to the environment of other States or of 
areas beyond the limits of national jurisdiction.

Article 4  

Jurisdictional Scope
Subject to the rights of other States, and except as otherwise 

expressly provided in this Convention, the provisions of this Convention 
apply, in relation to each Contracting Party:

(a) In the case of components of biological diversity, in areas 
within the limits of its national jurisdiction; and

(b) In the case of processes and activities, regardless of where 
their effects occur, carried out under its jurisdiction or 
control, within the area of its national jurisdiction or beyond 
the limits of national jurisdiction.

Article 5 

Coopemtion
Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, 

cooperate with other Contracting Parties, directly or, where appropriate 
through competent International organizations, in respect of areas 
beyond national jurisdiction and on other matters of mutual interest, for 
the conservations and sustainable use of biological diversity.
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Article 6 

General Mensures jòr Conservation and Sustainable Use
Each Contracting Party shall, in accordance with its particular 

conditions and capabiiities:

(a) Develop national strategies, plans or programmes for the 
conservation and sustainable use of biological diversity or 
adapt for this purpose existing strategies, plans or 
programmes which shall reflect, inter alia, the measures set 
out in this Convention relevant to the Contrating Party 
concerned; and

(b) Integrate, as far as possible and as appropriate, the 
conservation and sustainable use of biological diversity into 
relevant sectoral or cross-sectoral plans, programmes and 
policies.

Article 7 

Identification and Monitoring
Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, 

in particular for the purposes of Articles 8 to 10:

(a) Identify components of bilogical diversity important for its 
conservation and sustainable use having regard to the 
indicative list o f categories set down in Annex I;

(b) Monitor, through sampling and other techniques, the 
components of biological diversity identified pursuant to 
subparagraph (a) above, paying particular attention to those 
requiring urgent conservations measures and those wich offer 
the greatest potential for sustainable use;

(c) Identify processes and categories of activities which have or 
are likely to have significant adverse impacts on the 
conservation and sustainable use of biological diversity, and 
monitor their effects through sampling and other techniques; 
and

(d) Mainting and organize, by any mechanism data, derived from 
identification and monitoring activities pursuant to 
subparagraphs (a), (b) and above.
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Article 8 

In-situ Conservation
Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

(a) Establish a system of protected areas or areas where special 
measures need to be taken to conserve biological diversity;

(b) Developed, where necessary, guidelines for the selection, 
establishment and mannagement or protected areas or areas 
where special measures need to be taken to conserve biological 
diversity;

(c) Regulate or manage biological resources important for the 
conservation of biological diversity whether within or outside 
protected areas, with a view to ensuring their conservation and 
sustainable use;

(d) Promote the protection of ecosystems, natural habitats and 
the maintenance of viable populations of species in natural 
surroundings;

(e) Promote environmentally sound and sustainable development 
in areas adjacent to protected areas wich a view to furthering 
protection of these areas;

(f) Rehabilitate and restore degraded ecosystems and promote 
the recovery of threatened species, inter alia,, through the 
development and implementation of plans or other 
management strategies;

(g) Establish or maintain means to regulate, manage or control 
the risks associated with the use and release of living modified 
organisms resulting from biotechnology which are likely to 
have adverse environmental impacts that could affect the 
conservation and sustainable ase of biological diversity, taking 
also into account the risks to human health;

(h) Prevent the introduction of, control or eradicate those alien 
species which threaten ecosystems, habitats or species;

(i) Endeavor to provide the conditions needed for compatibility 
between present uses and the conservation of biological 
diversity and the sustainable use of its components;

(j) Subject to its national legislation, respect, preserve and 
maintain knowledge, innovations and practices of indigenous 
and local communities embodying traditional lifestyles 
relevant for the conservations and sustainable use of biological 
diversity and promote their wider application with the 
approval and involvement of the holders of such knowledge,
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innovations and practices and encourage the equitable sharing 
of the benefits arising from the utilization of such knowledge,

(k) Develop or maintain necessary legislation and/or. other 
regulatory provisions for the protection of threatened species

(1) Where a significant adverse effect on biological diversity has 
been determined pursuant to Article 7, regulate or manage the 
relevant processes and categories of activities; and

(m) Cooperate in providing financial and other support for in-situ 
conservation outlined in subparagraphs (a) to (1) above,

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, 
and predominantly for the purpose of complementing in-situ measures:

(a) Adopt measures for the ^-íííwconservation of components of 
biological diversity, preferably in the country of origin of such

(b) Estabilish and maintain facilities for ex-situ conservation of 
and research on plants, animais and micro-organisms, 
preferably in the country of origin of genetic resources;

(c) Adopt measures for the recovery and rehabilitation of 
threatened species and for their reintroduction into their 
natural habitats under appropriate conditions;

(d) Regulate and manage collection of biological resources from 
natural habitat for ex-situ conservations purposes so as not to 
threaten ecosystems and in-situ populations of species, except 
where special temporary ex-situ measures are required under

(e) Cooperate in providing financial and other support for ex-situ 
conservation outlined in subparagraphs (a) to (d) above and

in the establishment and maintenance of ex-situ conservation facilities



Article 10 

Sustainable XJse of Components of Biological Diversity
Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

(a) Integrate consideration of the conservation and sustainable 
use of biological resources into national decision-making;

(b) Adopt measures relating to the use of biological resources to 
avoid or minimize adverse impacts on biological diversity;

(c) Protect and encourage customary use of biological resources 
in accordance with traditional cultural practices that are 
compatible with conservation or sustainable use requirements;

(d) Support local populations to develop and implement remedial 
action in degraded areas where biological diversity has been 
reduced; and

(e) Encourage cooperation between its governmental authoríties 
and its private sector in developing methods for sustainable 
use of biological resources.

Article 11 

Incentive Measures
Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, 

adopt economicaily and socially sound measures that act as incentives for 
the conservations and sustainable use of components of biological 
diversity.

Article 12 

Research and Training
The Contracting Parties, taking into account the special needs of 

developing contries, shall:

(a) Establish and maintain programmes for scientificand 
technical education and training in measures for the 
identification, conservation and sustainable use of biological 
diversity and its components and provide support for such 
education and training for the specificneeds of developing 
countries;

(b) Promote and encourage research which contributes to the 
conservation and sustainable use of biological diversity,
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particularly in developing countries, inter alia, in accordance 
with decisions of the Conference of the Parties taken in 
consequence of recommendatiòns of the Subsidiary Body on 
Scientific, Technical and Thechnological Advice; and

(c) In keeping with the provisions of Articles 16, 18 and 20, 
promote and cooperate in the use of scientific advances in 
biological diversity research in developing methods for 
conservation and sustainable use of biological resources.

Public Educadon and Awareness

(a) Promote and encourage understanding of the importance of, 
and the measures required for, the conservation of biological 
diversity, as well as its propagation thròúgh media, and the 
inclusicn of these topics in educational programmes; and

(b) Cooperate, as appropriate, with other States and international 
organizations in developing educational and public awareness 
programmes, with respect to conservation and sustainable use

Impact Assessment and Minimizing Adverse Impact
1. Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate,

(a) Introduce appropriate procedures requiring environmental 
impact assessment of its proposed projects that are likely to 
have significant adverse effects on biological diversity with a 
view to avoiding or minimizing such effects and, where 
appropriate, allow for. public participation in such procedures;

(b) Introduce appropriate arrangements to ensure that the 
environmental consequences of its programmes and policies 
that are likely to have significant adverse impacts on biological 
diversity are duly taken into account;

(c) Promote, on the basis of reciprocity, notification, exchange of 
information and consultation on activities under their 
jurisdiction or control which are likely to significantly affect 
adversely the biological diversity of other States or areas



beyond the limits of national jurisdiction, by encouraging the 
conclusionof bilateral, regional or multilateral arrrangements, 
as appropriate;

(d) In the case of imminent or grave danger or damage, 
originating under its jurisdiction or control, to biological 
diversity within the area under jurisdiction of other States or 
in areas beyond the limits of national jurisdiction, notify 
immediately the potencially affect States or such danger or 
damage, as well as initiate action to prevent or minimize such 
danger or damage; and

(e) Promote national arrangements for emergency responses to 
activities or events, wheter caused naturally or otherwise, wich 
present a grave and imminent danger to biological diversity 
and encourage international cooperation to suplement such 
national efforts and, where appropriate and agreed by the 
States or regional economic integration organizations 
concerned, to establish joint contingency plans.

2. The Conference of the Parties shall examine, on the basis of 
studies to be carried out, the issue of liability and redress, including 
restoration and compensation, for damage to biological diversity, except 
where such liability is a purely internai matter.

Article 15 

Access to Genetic Resources
1. Recognizing the sovereign rights of States over their natural 

resources, the authority to determine access to genetic resources rests 
with the national governments and is subject to national legislation.

2. Each Contracting Party shall endeavor to create conditions to 
facilitate access to geneticresources for environmentally sound uses by 
other Contracting Parties and not tó impose restrictions that run counter 
to the objectives of this Convention.

3. For the purpose of this Convention, the genetic resources being 
provided by a Contracting Party, as referred to in this Article and 
Articles 16 and 19, are only those that are provided by Contracting 
Parties that are countries of origin of such resources or by the Parties 
that have acquired the genetic resources in accordance with this 
Convention.

4. Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and 
subject to the provisions of this Article.
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5. Access to genetic resources shall be subject to prior informed 
consent of the Contracting Party providing such resources, unless

6. Each Contracting Party shall endeavour to develop and carry 
out scientificresearch based on geneticresources provided by other 
Contracting Parties with the full participation of, and where possible in,

7. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or 
policy measures, as appropriate, and in accordance with Articles 16 and
19 and, where necessary, through the financial mechanism established by 
Articles 20 and 21 with the aim of sharing in a fair and equitable way the 
results of research and development and the benefits arising from the 
commercial and other utilization of genetic resources with the 
Contracting Party providing such resources. Such sharing shall be upon

Access to and Transfer of Technology
1. Each Contracting Party, recognizing that technology includes 

biotechnology, and that both access to and transfer of thechnology 
among Contracting Parties are essential elements for the attainment of 
the objectives of this Convention, undertakes subject to the provisions 
of this Article to provide and/or facilitate access for and transfer to other 
Contracting Parties of technologies that are relevant to the conservation 
and sustainable use of biological diversity or make use of genetic 
resources and do not cause signficant damage to the enviroment.

2. Access to and transfer of technology referred to in paragraph 1 
above to developing countries shall be provided and/or facilitated under 
fair and most favourable terms, including on concessional and 
preferential terms where mutually agreed, and, where necessary, in 
accordance with the financial mechanism established by Articles 20 and 
21. In the case of technology subject to patents and other intellectual 
property rights, such access and transfer shall be provided on terms 
which recognize and are consistent with the adequate and effective 
protection of intellectual property rights. The application of this 
paragraph shall be consistente with paragraphs 3, 4  and 5 below.

3. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or 
policy measures, as appropriate, with the aim that Contracting Parties, 
in particular those that are developing countries, wich provide 
geneticresources are provided access to and transfer of technology which 
makes use of those resources, on mutually agreed terms, including



technology protected by patents and other intellectual property rights, 
where necessary, through the provisions of Articles 20 and 21 and in 
accordance with international law and consistent with paragraphs 4 and

4. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or 
policy measures, as appropriate, with the aim that the private sector 
facilitates access to, joint development and transfer of technology 
referred to in paragraph 1 above for the benefit of both governmental 
institutions and the private sector of developing countries and in this 
regard shall abide by the obligations included in paragraph 1, 2 and 3

5. The Contracting Parties, recognizing that patents and other 
intellectual property rights may have an influence on the implementation 
of this Convention, shall cooperate in this regard subject to national 
legislation and international law in order to ensure that such rights are 
supportive of and do not run counter to its objectives.

1. The Contracting Parties shall facilitate the exchange of 
information, from ali publicly available sources, relevant to the 
conservation and sustainable use of biological diversity, taking into 
account the special needs of developing countries.

2. Such exchange of information shall include exchange of results 
of technical, scientific and socio-economicresearch, as well as 
information on training and surveying programmes, specialized 
knowledge, indigenous and traditional knowledge as such and in 
combination with the technologies referred to in Article 16, paragraph
1. It shall also, where feasible, include repatriation of information.

Technical and Scientific Coopemtion
1. The Contracting Parties shall promote international technical 

and scientificcooperation in the field of conservation and sustainable use 
of biological diversity, where necessary, through the appropriate 
international and nacional institutions.

2. Each Contracting Party shall promote technical and scientific 
cooperation with other Contracting Parties, in particular developing 
countries, in implementing this Convention, inter alia, through the



development and implementation of national policies. In promoting 
such cooperation, special attention should be given to the development 
and strengthening of national capabiiities, by means of human resources 
development and institution building.

3. The Conference of the Parties, at its first meeting, shall 
determine how to establish a clearing-house mechanism to promote and 
facilitate technical and scientific cooperation.

4. The Contracting Parties shall, in accordance with national 
legislation and policies, encourage and develop methods of cooperation 
for the development and use of technologies, including indigenous and 
traditional technologies, in pursuance of the objectives of this 
Convention. For this purpose, the Contracting Parties shall also 
promote cooperation in the training of personnel and exchange of

5. The Contracting Parties shall, subject to mutual agreement, 
promote the establishment of joint research programmes and joint 
ventures for the development of technologies relevant to the objectives

H m dling ofBiotechnology and Distribution of its Benefits
1. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or 

policy measures, as appropriate, to provide for the effetive participation 
in biotechnological research activities by those Contracting Parties, 
especially developing countries, which provide the geneticresources for 
such research, and where feasible in such Contracting Parties.

2. Each Contraction Party shall take ali practicable measures to 
promote and advance priority access on a fair and equitable basis by 
Contracting Parties, especially developing countries, to the results and 
benefits arising from biotechnologies based upon genetic resources 
provided by those Contractin Parties. Such access shall be on mutually

3. The Parties shall consider the need for and modalities of a 
protocol setting out appropriate procedures, including, in particular, 
advance informed agreement, in the field of the safe transfer, handling 
and use of any living modified organism resulting from biotechnology 
that may have adverse effect on the conservation and sustainable use of

4. Each Contracting Paty shall, direcdy or by requiring any natural 
or legal person under its jurisdiction providing the organisms referred to 
in paragraph 3 above, provide any available information about the use



and safety regulations required by that Contracting Party in handling 
such organisms, as weli as any available information on the potential 
adverse impact of the specific organisms concerned to the Contracting 
Party into which those organisms are to be introduced.

1. Each Contracting Party undertakes to provide, in accordance 
with its capabilities, financial support and incentives in rèspect of those 
national activities which are intended to achieve the objectives of this 
Convention, in accordance with its national plans, priorities and

2. The developed country Parties shall provide new and additional 
financial resources to enable developing country Parties to meet the 
agreed full incrementai costs to them of implementing measures which 
fulfill the obligations of this Convention and to benefit from its 
provisions and which costs are agreed between a developing country 
Party and the institutional structure referred to in Article 21, in 
accordance with policy, strategy, programme priorities and eligibility 
criteria and an indicative list of incrementai costs established by the 
Conference of the Parties. Other Parties, including countries undergoing 
the process of transition to a market economy, may voluntarily assume 
the obligations of the developed country Parties. For the purpose of this 
Article, The Conference of the Parties, shall at its first meeting establish 
a list of developed country Parties and other Parties which voluntarily 
assume the obligations of the developed country Parties. The 
Conference of the Parties shall periodically review and if necessary 
amend the list. Contributions from other contries and sources on a 
voluntary basis would also be encouraged. The implementation of these 
commitments shall take into account the need for adequacy, 
predictability and timely flow of funds and the importance of 
burden-sharing among the contributing Parties included in the list.

3. The developed country Parties may also provide, and 
developing country Parties avail themselves of, financial resources 
related to the implementation of this Convention through bilateral, 
regional and other multilateral channels.

4. The extent to which developing country Parties will effectively 
implement their commitments under this Convention will depend on the 
effective implementation by developed country Parties of their 
commitments under this Convention related to financial resources and 
transfer of technology and will take fully into account the fact that



economic and social development and eradication of poverty are the first 
and overriding priorities of the developing country Parties.

5. The Parties shall take full account of the specific needs and 
special situation of least developed countries in their actions with regard 
to funding and transfer of technology.

6. The Contracting Parties shall also take into consideration the 
special conditions resulting from the dependence on, distribution and 
location of, biological diversity within developing country Parties, in 
particular small island States.

7. Consideration shall also be given to the special situation of 
developing countries, including those that are most environmentally 
vulnerable, such as those with arid and semi-arid zones, coastal and 
mountainous areas.

Article 21 

Financial Mechanism
1. There shall be a mechanism for the provision of financial 

resources to developing country Parties for purposes of this Convention 
on a grant or concessional basis the essential elements of which are 
described in this Article. The mechanism shall function under the 
authority and guidance of, and be accountable to, the Conference of the 
Parties for purposes of this Convention. The operations of the 
mechanism shall be carried out by such institutional structure as may be 
decided upon by the Conference of the Parties at its first meeting. For 
purposes of this Convention, the Conference of the Parties shall 
determine the policy, strategy, programme priorities and eligibility 
criteria relating to the access to and utilization of such resources. The 
contributions shall be such as to take into account the need for 
predictability, adequacy and timely flow of funds referred to in Article
20 in accordance with the amount of resources needed to be decided 
periodically by the Conference of the Parties and the importance of 
burden-sharing among the contributing Parties included in the list 
referred to in Article 20, paragraph 2. Voluntary contributions may also 
be made by developed country Parties and by other countries and 
sources. The mechanism shall operate within a democratic and 
transparent system of governance.

2. Pursuant to the objecdves of this Convention, the Conference 
of the Parties shall at its first meeting determine the policy, strategy and 
programme priorities, as well as detailed criteria and guidelines for 
eligibility for access to and utilization of the financial resources including 
monitoring and evaluation on a regular basis of such utilization. The
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Conference of the Parties shall decide on the arrangements to give effect 
to paragraph 1 above after consultation with the institutional structure 
entrusted wich the operation of the financial mechanism.

3. The Conference of the parties shall review the effectiveness of 
the mechanism established under this Article, including the criteria and 
guidelines referred to in paragraph 2 above, not less than two years after 
the entry into force of this Convention and thereafter on a regular basis. 
Based on such review, it shall take appropriate action to improve the 
effectiveness of the mechanism if necessary.

4. The Contracting Parties shall consider strengthening existing 
financial institutions to provide financial resources for the conservation 
and sustainable use of biological diversity.

Relationship with Other International Conventions
1.The provisions of this Convention shall not affect the rights and 

obligations of any Contracting Party deriving from any existing 
internacional agreement, except where the exercise of those rights and 
obligations would cause a serious damage or threat to biological

2. Contracting Parties shall implement this Convention with 
respect to the marine environment consistently with the rights and 
obligations of State? under the law of the sea.

1. A Conference of the Parties is hereby established. The first 
meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the 
Executive Director of the United Nations Environment Programme not 
later than one year after the entry into force of this Convention. 
Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be 
held at regular intervals to be determined by the Conference at its first

2. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be 
held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, 
or at the written request of any Party, provided that, within six months 
of the request being communicated to them by the Secretariat, it is 
supported by at least one third of the Parties.



3. The Conference of the Parties shall by consensus agree upoii and 
adopt rules of procedure for itself and for any subsidiary body it may 
establish, as well as financial rules governing the funding of the 
Secretariat. At each ordinary meeting, it shall adopt a budget for the 
financial period until the next ordinary meeting.

4. The Conference of the Parties shall keep under review the 
implementation of this Convention, and, for this purpose, shall:

(a) Establish the form and the intervals for transmitting the
information to be submitted in accordance with Article 26 and 
consider such information as well as reports submitted by any 
subsidiary body; .

(b) Review scientific, technical and technological advice on 
biological diversity provided in accordance with Article 25;

(c) Consider and adopt, as required, protocols in accordance with
Article 28; .

(d) Consider and adopt, as required, in accordance with Articles 
29 and 30, amendments to this Convention and its annexes;

(e) Consider amendments to any protocol, as well as to any
annexes thereto, and, if so decided, recommend their adoption 
to the parties to the protocol concerned; -

(f) Consider and adopt, as required, in accordance with Article 
30, additional annexes to this Convention;

(g) Establish such subsidiary bodies, particularly to provide 
scientificand technical advice, as are deemed necessary for the 
implementation of this Convention;

(h) Contact, through the Secretariat, the executive bodies of 
conventions dealing withmatters covered by this Convention 
with a view to establishing appropriate forms of cooperation 
with them; and

(i) Consider and undertake any additional action that may be 
required for the achievement of the purposes of this 
Convention in the light of experience gained in its operation.

5. The United Nations, its speciliazed agencies and the 
Internacional Àtomic Energy Agency, as well as any State not Party to 
this Convencion, may be represented as observers at meetings of the 
Conference of the Parties. Any other body or agency, wheter 
governmental or non-govemmental, qualifíed in fields relating to 
conservation and sustainable use of biological diversity, which has 
informed the Secretariat of its wish to be represented as an observer at a 
meeting of the Conference of the Parties, may be admitted unless at least 
one third of the Parties present object. The admission and participation
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of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the

1. A secretariat is hereby established. Its functions shall be:

(a) To arrange for and service meetings of the Conference of the

(b) To performe the functions assigned to it by any protocol;
(c) To prepare reports on the execution of its functions under this 

Convention and present them to the Conference of the

(d) To coordinate with other relevant international bodies and, in 
particular to enter into such administratitive and contractual 
arrangements as may be required for the effective discharge of

(e) To perform such other functions as may be determined by the

2. At its first ordinary meeting, the Conference of the Parties shall 
designate the secretariat from amongst those existing competent 
international organizations which have signified their willingness to 
carry out the secretariat functions under this Convention.

Technical and Technological Advice
1. A subsidiary body for the provision of scientific, technical and 

technological advice is hereby established to provide the Conference of 
the Parties and, as appropriate, its other subsidiary bodies with timely 
advice relating to the implementation of this Convention. This body 
shall be open to participation by ali Parties and shall be 
multidisciplinary. It shall comprise government representatives 
competent in the relevant field of expertise. It shall report regularly to 
the Conference of the Parties on ali aspects of its work.

2. Under the authority of and in accordance with guidelines laid 
down by the Conference of the Parties, and upon its request, this body



(a) Provide scientific and technical assessments of the status of

(b) Prepare scientific and technical assessments, of the effects of 
types of measures taken in accordance with the provisions of

(c) Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies 
and know-how relating to the conservation and sustainable 
use of biological diversity and advise on the ways and means 
of promoting development and/or transferring such

(d) Provide advice on scientific programmes and international 
cooperation in research and development related to 
conservation and sustainable use of biological diversity; and

(e) Respond to scientific, technical, technological and 
methodological questions that the Conference of the Parties 
and its subsidiary bodies may put to the body.

3. The functions, terms of reference, organization and operation of 
this body may be further elaborated by the Conference of the Parties.

Each Contracting Party shall, at intervals to be determined by the 
Conference of the Parties, present to the Conference of the Parties, 
reports on measures which it has taken for the implementation of the 
provisions of this Convention and their effectiveness in meeting the

1. In the event of a dispute between Contracting Parties 
concerning the Interpretation or application of this Convention, the 
parties concerned shall seek solution by negotiation.

2. If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation, 
they may jointly seek the good offices of, or request mediation by, a

3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this 
Convention, or at any time thereafter, a State or regional economic 
integratin organization may declare in writing to the Depositary that for



a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 
above, it accepts one or both of the following means of dispute

(a) Arbitration in accordance with the procedure laid down in

(b) Submission of the dispute to the International Court of

4. If the parties to the dispute have not, in accordance with 
paragraph 3 above, accepted the same or any procedure, the dispute shall 
be submitted to conciliation in accordance with Part 2 of Annex II unless

5. The provisions of this Article shall apply with respect to any 
protocol except as otherwise provided in the protocol concerned.

1. The Contracting Parties shall cooperate in the formulation and 
adoption of protocols to this Convention.

2. Protocols shall be adopted at a meeting of the Conference of the

3. The text of any proposed protocol shall be communicated to the 
Contracting Parties by the Secretariat at least six months before such a

Amendment ofthe Convention or Protocols

1. Amendments to this Convention may be proposed by any 
Contracting Party. Amendments to any protocol may be proposed by

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting 
of the Conference of the Parties. Amendments to any protocol shall be 
adopted at a meeting of the Parties to the Protocol in question. The text 
of any proposed amendment to this Convention or to any protocol, 
except as may otherwise be provided in such protocol, shall be 
communicated to the Parties to the instrument in question by the 
secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed 
for adoption. The secretariat shall also communicate proposed 
amendments to the signatories to this Convention for information.



3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any 
proposed amendment to this Convention or to any protocol by 
consensus. If ali efforts at consensus have been exhausted, and .no 
agreement reached, the amendment shall as a last resort to be adopted 
by a two-third majoríty vote of the Parties to the instrument in question 
present and voting at the meeting, and shall be submitted by the 
Depositary to ali Parties for ratification, acceptance or approval.

4. Ratification, acceptance or approval of amendments shall be 
notified to the Depositary in writing. Amendments adopted in 
accordance with paragraph 3 above shall enter into force among Parties 
having accepted them on the ninetieth day after the deposit of 
instruments of ratification, acceptance or approval by at least two thirds 
of the Contracting Parties to this Convention or of the Parties to the 
protocol concerned, except as may otherwise be provided in such 
protocol. Thereafter the amendments shall enter into force for any other 
Party on the ninetieth day after the Party deposits its instrument of 
ratification, acceptance or approval of the amendments.

5. For the purposes of this Article, "Parties present and voting11 
means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 30 

Adoption and Amendment of Annexes
1. The annexes to this Convention or to any protocol shall form 

an integral part of the Convention or of such protocol, as the case may 
be, and, unless expressely provided otherwise, a reference to this 
Convention or its protocols constitutes at the name time a reference to 
any annexes thereto. Such annexes shall be restricted to procedural, 
scientific, technical and administrative matters.

2. Except as may be otherwise provided in any protocol with 
respect to its annexes, the following procedure shall apply to the 
proposal, adoptión and entry into force of addtionai annexes to this 
Convention or of annexes to any protocol:

(a) Annexes to this Convention or to any protocol shall be 
proposed and adopted according to the procedure laid down 
in Article 29;

(b) Any Party that is unable to approve an additional annex to 
this Convention or an annex to any protocol to which it is 
Party shall so notify the Depositary, in writing, whithin one 
year from the date of the communication of the adoption by 
the Depositary. The Depositary shall without delay notify ali

2 1 4  E stu d o s  A van çad o s, qis), 1992



Parties of any such notification received. a Party may at any 
time withdraw a previous declaration of objection and the 
annexes shall thereupon enter into force for that Party subject 
to subparagraph (c) below;

(c) On the expiry of one year from the date of the communication 
of the adoption by the Depositary, the annex shall enter into 
force for ali Parties to this Convention or to any protocol 
concerned which have not submitted a notification in 
accordance with the provisions of subparagraph (b) above.

3. The proposal, adoption and entry into force of amendments to 
annexes to this Convention or to any protocol shall be subject to the 
same procedure as for the proposal, adoption and entry into force of 
annexes to the Convention or annexes to any protocol.

4. If an additional annex or an amendment to àn annex is related 
to an amendment to this Convention or to any protocol, the additional 
annex or amendment shall not enter into force until such time as the 
amendment to the Convention or to the protocol concerned enters into 
force.

Article 31 

Right to Vote
1. Except as provided for in paragraph 2 bellow, each Contracting 

Party to this Convention or to any protocol shall have one vote.
2. Regional economic integration organizations, in matters within 

their competence, shall exercise their right to vote with a number of 
votes equal to the number of their member States which are Contracting 
Parties to this Convention or the relevant protocol. Such organizations 
shall not exercise their right to vote if their member States exercise 
theirs, and vice versa.

Article 32 

Relationship Between this Convention and its Protocols
1. A State or a regional economicintegration organization may not 

become a Party to a protocol unless it is, or become at the same time, a 
Contracting Party to this Convention.

2. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties 
to the protocol concerned. Any Contracting Party that has not ratified, 
accepted or approved a protocol may participate as an observer in any 
meeting of the parties to that protocol.
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This Convention shall be open for signature at Rio de Janeiro by 
ali States and any regional economicintegration organization from 5 
June 1992 until 14 June 1992, and at the United Nations Headquartes in 
New York from 15 June 1992 to 4  June 1993.

Ratification■, Acceptance or Approval
1. This Convention and any protocol shall be subject to 

ratification, acceptance or approval by States and by regional economic 
integration organizations. Instruments of ratification, acceptance or 
approval shall be deposited with the Depositary.

2. Any organization referred to in paragraph 1 above wich 
becomes a Contracting Party to this Convention or any protocol without 
any of its member States being a Contracting Party shall be bound by ali 
the obligations under the Convention or the protocol, as the case may 
be. In the case or such organizagions, one or more of whose member 
States is a Contracting Party to this Convention or relevant protocol, the 
organization and its member States shall decide on their respective 
responsabilities for the performance of their obligations under the 
Convention or protocol, as the case may be. In such cases, the 
organization and the member States shall not be entitled to exercise 
rights under the Convention or relevant protocol concurrently.

3. In their instruments of ratification, acceptance or approval, the 
organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent 
of their competence with respect to the matters govemed by the 
Convention or the relevant protocol. These organizations shall also 
inform the Depositary of any relevant modification in the extent of their

1. This Convention and any protocol shall be open for accession 
by States and by regional economicintegration organizations from the 
date on wich the Convention or the protocol concerned is closed for 
signature. The instruments of accession shall be deposited with the



2. In their instruments of accession, the organizations referred to 
in paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with 
respect to the matters governed by the Convention or the relevant 
protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any 
relevant modification in the extend of their competence.

3. The provisions of Article 34, paragraph 2, shall apply to 
regional economic integration organizations which accede to this

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after 
the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance,

2. Any protocol shall enter into force on the ninetieth day after the 
date of deposit of the number of instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession, specified in that protocol, has been deposited.

3. For each Contracting Party which ratifies, accepts or approves 
this Convention or accedes thereto after the deposit of the thirtieth 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession, it shall 
enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such 
Contracting Party of its instrument of ratification, acceptance, approval

4. Any protocol, except as otherwise provided in such protocol, 
shall enter into force for a Contracting Party that ratifies, accepts or 
approves that protocol or accedes thereto after its entry into force 
pursuant to paragraph 2 above, on the ninetieth day after the date on 
which that Contracting Party deposits its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, or on the date on wich this 
Convention enters into force that Contracting Party, whichever shall be

5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrüment 
deposited by a regional economic integration organization shall not be 
counted as additional to those deposited by member States or such

No reservations may be made to this Convention.



Article 38 

Withdrawals
1. At any time after two years from the date on which this 

Convention has entered into force for a Contracting Party, that 
Contracting Party may withdraw from the Convention by giving written 
notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take place upon expiry of one year 
after the date of its receipt by the Depositary, or on such later date as 
may be specified in the notification of the withdrawal.

3. Any Contracting Party which withdraws from this Convention 
shall be considered as also having withdrawn from any protocol to which 
it is party.

Article 39 

Financial ínterim Arrangements
Provided that it has been fully restruetured in áccordànce with the 

requiremeiits of Article 21, the Global Environment Facility of the 
United Nations Development Programme, the United Nations 
Environment Programme and the International Bank for 
Reconstruction and Development shall be the institutional strueture 
referred to in Article 21 on an .interim basis, for the period between the 
entry into force of this ConVention and the first meeting of the 
Conierênce' of the Parties or until the Conference of the Parties decides 
which institutional strueture will be designáted in accordance with 
Article 21.

Article 40 
Secretariat ínterim Arrangements

The secretariat to be provided by the Executive Director of the 
United Nations Environment Programme shall be secretariat referred 
to in Article 24, paragraph 2, on an interim basis for the period between 
the entry into force of this Convention and the first meeting of the 
Conference of the Parties.

Article 41 

Depositary
The Secretary-General of the United Nations shall assume the 

functions of Depositary of this Convention and any protocols.
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The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, 
English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall 
be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly 
authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Rio de Janeiro on this fifth day of June, one thousand nine

1. Ecosystems and habitats: containing high diversity, large 
numbers of endemicor threatened species, or wilderness; required by 
migratory species; of social, economic, cultural or scientific importance; 
or, which are representative, unique or associated with key evolutionary

2. Species and communities which are: threatened; wild relatives 
of domesticated or cultivated species; of medicinal, agricultural or other 
economic value; or social, scientific or cultural importance; or 
importance for research into the conservation and sustainable use of 
biological diversity, such as indicator species; and

3. Described genomes and genes of social, scientific or economic

The claimant party shall notify the secretariat that the parties are 
referring a dispute to arbitration pursuant to Article 27. The notification 
shall state the subject-matter of arbitration and include, in particular, the 
articles of the Convention or the protocol, the interpretation or 
application of which are at issue. If the parties do not agree on the



subject matter of the dispute before the President of the tribunal is 
designated, the arbitrai tribunal shall determine the subject matter. The 
secretariat shall forward the information thus received to ali Contracting 
Parties to this Convention or to the protocol concerned.

1. In disputes between two parties, the arbitrai tribunal shall 
consist of three members. Each of the parties to the dispute shall appoint 
an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by 
common agreement the third arbitrator who shall be the President of the 
tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the 
dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of 
one of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt 
with the case in any other capacity.

2. In disputes between more than two parties, parties in the same 
interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.

3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the

1. If the President of the arbitrai tribunal has not been designated 
within two months of the appointment of the second arbitrator, the 
Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a party, 
designate the President within a further two-month period.

2. If one of the parties to the dispute does not appoint an 
arbitrator within two months of receipt of the request, the other party 
may inform the Secretary-General who shall make the designation

The arbitrai tribunal shall render its decisions in accordance with 
the provisions of this Convention, any protocols concerned, and

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitrai 
tribunal shall determine its own rules of procedure.



Article 6
The arbitrai tribunal may, at the request of one of the parties 

recommend essential interim measures of protection.

Article 7
The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitrai 

tribunal and, in particular, using ali means at their disposal, shall:

(a) Provide it with ali relevant documents, information and 
facilities; and

(b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and 
receive their evidence.

Article 8
The parties and the arbitrators are under an obligation to protect 

the confidentiality of any information they receive in confidence during 
the proceedings of the arbitrai tribunal.

Article 9
Unless the arbitrai tribunal determines otherwise because of the 

particular circunstances of the case, the costs of the tribunal shall be 
borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall 
keep a record of ali its costs, and shall furnish a final statenent thereof to 
the parties.

Article 10
Any Contracting Party that has an interest of a legal nature in the 

subject-matter of the dispute which may be affected by the decision in 
the case, may intervene in the proceedings with the consent of the 
tribunal. .

Article 11
The tribunal may hear and determine counterclaims arising 

directly out of the subject-matter of the dispute.

Article 12
Decisions both on procedure and substance of the arbitrai tribunal 

shall be taken by a majority vote of its members.
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If one of the parties to the dispute does not appear before the 
arbitrai tribunal or fails to defend its case, the other party may request 
the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence 
of a party or a failure of a party to dèfend its case shall not constitute a 
bar to the proceedings. Before rendering its final decision, the arbitrai 
tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

The tribunal shall render its final decision within five months of 
the date on which it is fully constituted unless it finds it necessary to 
extend the time-limit for a period which should not exceed five more

The final decision of the arbitrai tribunal shall be confined to the 
subject-matter of the dispute and shall state the reasons on which it is 
based. It shall countain the names of the members who have participated 
and the date of the final decision. Any member of the tribunal may 
attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

The award shall be binding on the parties to the dispute. It shall 
be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in

Any controversy which may arise between the parties to the 
dispute as regards the interpretation or manner of implementation of the 
final decision may be submitted by either party for decision to the 
arbitrai tribunal which rendered it.

A conciliation commission shall be created upon the request of one 
of the parties to the dispute. The commission shall, unless the parties



otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each 
Party concerned and a President chosen jointly by those members.

In disputes between more than two parties, parties in the same 
interest shall appoint their members of the commission jointly by 
agreement. Where two or more parties have separate interests or there is 
a disagreement as to whether they are of the same interest, they shall

If any appointments by the parties are not made within two 
months of the date of the request to create a conciliation commission, 
the Secretary-General of the United Nations shall, if asked to do so by 
the party that made the request, make those appointments within a

If a President of the conciliation commission has not been chosen 
within two months of the last of the members of the commission being 
appointed, the Secretary-General of the United Nations shall, if asked to 
do so by a party, designate a President within a further two-month

The conciliation commission shall take its decisions by majority 
vote of its members. It shall, unless the parties to the dispute otherwise 
agree, determine its own procedure. It shall render a proposal for 
resolution of the dispute, which the parties shall consider in good faith.

A disagreement as to whether the conciliation commission has 
competence shall be decided by the commission.
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Principies on Forests

- y  on-legally binding authoritative statement o f principies for a  global
I consensus on the management, conservation and sustainable

(a) The subject of forests is related to the entirc range of 
environmental and development issues and opportunitics, 
including the right to socio-economic development on a

(b) The guiding objective of these principies is to contributc to 
the management, conservation and sustainable development 
of forests and to provide for their multiple and

(c) Forestry issues and opportuflities should be examined in a 
holistic and balanced manner within the overall contcxt of 
environment and development, taking into consideration the 
multiple functions and uses of forests, including traditional 
uses, and the likely economic and social stress whcn these uses 
are constrained or restricted, as well as the potcntial for 
development that sustainable forest management can offer.

(d) These principies reflect a first global consensus on forests. In 
committing themselves to the prompt implementation of 
these principies, countries also decide to kecp them under 
assessment for their adequacy with regard to further 
international cooperation on forest issues.

(e) These principies should apply to ali typcs of forests, both 
natural and planted, in ali gcographic regions and climatic 
zones, including austral, boreal, subtemperate, temperate,

(f) Ali types of forests embody complex and unique ecological
processes which are the basis for their present and potcntial 
capacity to provide resources to satisfy human needs as well 
as environmental values, and as such their sound management 
and conservation is of concern to the Governments of the



countries to which they belong and are of value to local 
communities and to the environment as a whole.

(g) Forests are essential to economic development and the 
maintenance of ali forms of life.

(h) Recognizing that the responsibility for forest management, 
conservation and sustainable development is in many States 
allocated amon federal/national, state/provincial and local 
leveis of government, each State, in accordance with its 
constitution and/or national legislation, should pursue these 
principies at the appropriate levei of government.

1 (a) "States have, in accordance with the Charter of the United
Nations and the principies of international law, the sovereign 
right to exploit their own resources pursuant to their own 
environmental policies and have the responsibility to ensure 
that activities within their jurisdiction or control do not cause 
damage to the environment of other States or of arcas beyond

(b) The agreed full incrementai cost of achieving benefits 
associated with forest conservation and sustainable 
development requires increased international cooperation and 
should be equitably shared by the international community.

2 (a) States have the sovereign and inalienable right to utilize,
manage and develop their forests in accordance with their 
development needs and levei of socio-economic development 
and on the basis of national policies consistent with 
sustainable development and legislation, including the 
conversion of such areas for other uses within the overall 

socio-economic development plan and based on rational

(b) Forest resources and forest lands should be sustainably 
managed to meet the social, economic, ecological, cultural and 
spiritual human needs of present and future generations. 
These needs are for forest produets and services, such as wood 
and wood produets, water, food, fodder, medicine, fuel, 
shelter, employment, recreation, habitats for wildlife, 
landscape diversity, carbon sinks and reservoirs, and for other 
forest produets. Appropriate measures should be takcn to



protect forests against harmful effects of pollution, including 
air-borne pollution, fires, pests and diseases in ordcr to 
maintain their full multiple value.

(c) The provision of timely, reliable and accurate information on 
forests and forest ecosystems is csscntial for public 
understanding and informed decision-making and should be

(d) Governments should promote and provide opportunities for 
the participation of interested parties, including local 
communities and indigenous peoplc, industries, labour, 
non-governmental organizations and individuais, forest 
dwellers and women, in the development, implementation 
and planning of national forest policies.

3 (a) National policies and strategies should provide a framework
for increased efforts, including the development and 
strengthening of institutions and programmes for the 
management, conservation and sustainable development of

(b) International institutional arrangements, building on those 
organizations and mechanisms alrcady in cxistcncc, as 
appropriate, should facilitate international cooperation in the

(c) Ali aspects of environmental protection and social and 
economic development as they relate to forests and forest 
lands should be integrated and comprchcnsive.

4 The vital role of ali types of forests in maintaining the ccological 
processes and balance at the local, national, regional and global 
leveis through, inter alia, their role in protecting fragile 
ecosystems, watersheds and freshwater resources and as rich 
storehouses of biodiversity and biological resources and sources of 
genetic material for biotcchnology produets, as well as 
photosynthesis, should be recognizcd.

5 (a) National forest policies should recognize and duly support the
identity, culture and the rights of indigenous peoplc, their 
communities and other communities and forest dwellers. 
Appropriate conditions should be promoted for these groups 
to enable them to have an economic stake in forest use, 
perform economic activities, and achieve and maintain 
cultural identity and social organization, as well as adequate



leveis of livelihood and well-being, through, inter alia, those 
land tenure arrangements which serve as incentives for the 
sustainable management of forests.

(b) The full participation of women in ali aspccts of the 
management, conservation and sustainable development of

6 (a) Ali types of forests play an important role in meeting encrgy
requirements through the provision of a rcnewable source of 
bio-energy, particularly in developing countries, and the 
demands for fuelwood for household and industrial needs 
should be met through sustainable forest management, 
afforestation and reforestation. To this end, the potential 
contribution of plantations of both indigenous and 
introduced species for the provision of both fuel and 
industrial wood should be recognized.

(b) National policies and programmes should take into account 
the relationship, where it exists, between the conservation, 
management and sustainable development of forests and ali 
aspects related to the production, consumption, recycling

(c) Decisions taken on the management, conservation and 
sustainable development of forest resources should benefit, to 
the extent practicable, from a comprehensive assessment of 
economic and non-economic values of forest goods and 
services and of the environmental costs and benefits. The 
development and improvement of methodologies for such

(d) The role of planted forests and permanent agricultural crops 
as sustainable and environmentally sound sources of 
renewable energy and industrial raw material should bc 
recognized, enhanced and promoted. Their contribution to 
the maintenance of ecological processes, to offsetting pressure 
on primary/old-growth forest and to providing regional 
employment and development with the adequate involvement 
of local inhabitants should be recognized and enhanced.

(e) Natural forests also constitute a source of goods and services, 
and their conservation, sustainable management and use



7 (a) Efforts should be made to promote a supportive international
economic climate conducive to sustaincd and environmcntally 
sound development of forests in ali countries, which include, 
inter alia, the promotion of sustainable patterns of produetion 
and consumption, the eradication of poverty and the

(b) Specific financial resources should be provided to developing 
countries with significant forest areas which establish 
programmes for the conservation of forests including 
protected natural forest arcas. These resources should be 
directed notably to economic sectors which would stimulate 
economic and social substitution activities.

8 (a) Efforts should be undertaken towards the grccning of the
world. Ali countries, notably developed countries, should 
take positive and transparent action towards reforestation, 
afforestation and forest conservation, as appropriate.

(b) Efforts to maintain and increase forest cover and forest 
produetivity should be undertaken in ecologically, 
economically and socially sound ways through the 
rehabilitation, reforestation and re-establishment of trees and 
forests on unproductive, degraded and deforested lands, as 
well as through the management of existing forest resources.

(c) The implementation of national policies and programmes 
aimed at forest management, conservation and sustainable 
development, particularly in developing countries, should be 
supported by international financial and technical 
cooperation, including through the private sector, where

(d) Sustainable forest management and use should be carried out 
in accordance with national development policies and 
priorities and on the basis of environmcntally sound national 
guidelines. In the formulation of such guidelines, account 
should be taken, as appropriate and if applicable, of relevant 
internationally agreed methodologies and criteria.

(e) Forest management should be integrated with management of 
adjacent areas so as to maintain ecological balance and

(f) National policies and/or legislation aimed at management, 
conservation and sustainable development of forests should



include the protection of ecologically viable reprcscntative or 
unique examples of forests, including primary/old-growth 
forests, cultural, spiritual, historical, religious and other 
unique and valued forests of national importance.

(g) Access to biological resources, including genetic material, 
shall be with due regard to the sovercign rights of the 
countries where the forests are located and to the sharing on 
mutually agreed terms of technology and profits from 
biotechnology products that are derived from these resources.

(h) National policies should ensure that environmental impact 
assessments should be carried out where actions are likely to 
have significant adverse impacts on important forest 
resources, and where such actions are subject to a dccision of

9 (a) The efforts of developing countries to strengthen the
management, conservation and sustainable development of 
their forest resources should be supported by the international 
community, taking into account the importance of redressing 
externai indebtedness, particularly where aggravated by the 
net transfer of resources to developed countries, as well as the 
problem of achieving at least the replacement value of forests 
through improved market access for forest products, 
especially processed products. In this rcspcct, spccial attention 
should also be given to the countries undcrgoing the proccss 
of transi tion to market economies.

(b) The problems that hinder efforts to attain the conservation 
and sustainable use of forest resources and that stem from the 
lack of alternative options available to local communities, in 
particular the urban poor and poor rural populations who are 
economically and socially dependent on forests and forest 
resources, should be addressed by Govcrnments and the

(c) National policy formulation with respect to ali types of forests 
should take account of the pressures and demands imposed on 
forest ecosystems and resources from influencing factors 
outside the forest sector, and intersectoral means of dealing 
with these pressures and demands should be sought.

10 New and additional financial resources should be provided to
developing countries to enable them to sustainably manage,



conserve and develop their forest resources, including through 
afforestation, reforestation and combating deforestation and forest

11 In order to enable, in particular, developing countries to cnhancc 
their endogenous capacity and to better manage, conserve and 
develop their forest resources, the access to and transfer of 
environmentally sound technologies and corresponding know-how 
on favourable terms, including on concessional and preferential 
terms, as mutually agreed, in accordance with the relevant 
provisions of Agenda 21, should be promoted, facilitatcd and

12 (a) Scientific research, forest inventories and assessments carricd
out by national institutions which take into account, where 
relevant, biological, physical, social and economic variables, as 
well as technological development and its application in the 
field of sustainable forest management, conservation and 
development, should be strengthened through effectivc 
modalities, including international cooperation. In this 
context, attention should also be givcn to research and 
development of sustainably harvested non-wood produets.

(b) National and, where appropriate, regional and international 
institutional capabilities in education, training, sciencc, 
technology, economies, anthropology and social aspects of 
forests and forest management are essential to the 
conservation and sustainable development of forests and

(c) International exchange of information on the results of forest 
and forest management research and development should be 
enhanced and broadened, as appropriate, making full use of 
education and training institutions, including those in the

(d) Appropriate indigenous capacity and local knowledge 
regarding the conservation and sustainable development of 
forests should, through institutional and financial support, 
and in collaboration with the people in local communities 
concerned, be recognized, respected, recorded, developed and, 
as appropriate, introduced in the implementation of 
programmes. Benefits arising from the utilization of 
indigenous knowledge should therefore be equitably shared



13 (a) Trade in forest products should be bascd on
non-discriminatory and multilaterally agreed rules and 
procedures consistent with international trade law and 
practices. In this context, open and free international trade in 
forest products should be facilitated.

(b) Reduction or removal of tariff barricrs and impcdiments to 
the provision of better market access and bcttcr priccs for 
higher value-added forest products and their local proccssing 
should be encouraged to enable produccr countries to better 
conserve and manage their renewable forest resources.

(c) Incorporation of environmental costs and benefits into market 
forces and mechanisms, in order to achieve forest conservation 
and sustainable development, should be encouraged both 
domestically and internationally.

(d) Forest conservation and sustainable development policies 
should be integrated with economic, trade and other relevant 
policies.

(e) Fiscal, trade, industrial, transportation and other policies and 
practices that may lead to forest degradation should be 
avoided. Adequate policies, aimed at management, 
conservation and sustainable development of forests, 
including where appropriate, incentives, should be 
encouraged.

14 Unilateral measures, incompatible with international obligations 
or agreements, to restrict and/or ban international trade in timber 
or other forest products should be removed or avoided, in order to 
attain long-term sustainable forest management.

15 Pollutants, particularly air-borne pollutants, including those 
responsible for acidic deposition, that are harmful tò the health of 
forest ecosystems at the local, national, regional and global leveis 
should be controlled.
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