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Resumo
O comércio de produtos florestais não madeireiros (PFNMs) vem sendo considerado como estratégia
capaz de conciliar tanto o desenvolvimento socioeconômico de comunidades tradicionais habitantes
de áreas naturais, quanto a conservação ambiental. Apesar da adoção freqüente dessa estratégia por
organizações conservacionistas e governos, estudos recentes demonstram que é comum a existência
de trade-offs entre estes dois aspectos: quando os resultados em termos de conservação são
melhores, os resultados socioeconômicos são piores e vice-versa. Por conta disso, procedimentos de
monitoramento e avaliação desses projetos são considerados imprescindíveis, tanto para avaliar os
seus resultados, quanto para reajustar o rumo dos projetos. Embora exista um consenso crescente
entre os conservacionistas acerca da importância do estabelecimento de programas de
monitoramento, o tema ainda é tratado de forma tangencial na literatura científica. Não existem
teorias acerca da adequação de diferentes abordagens de monitoramento a contextos específicos,
como por exemplo, o monitoramento da comercialização de produtos florestais não madeireiros. Este
trabalho tem, portanto, o objetivo de realizar uma revisão teórica das principais abordagens de
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monitoramento existentes. A partir daí pretende-se analisar a pertinência e a viabilidade da adoção de
práticas monitoramento dos impactos ambientais e sociais, decorrentes da comercialização de
PFNMs por comunidades amazônicas, segundo a abordagem do manejo adaptativo.

1. Introdução
O conceito de Projetos Integrados de Conservação e Desenvolvimento (ICDPs, em inglês),
desenvolvido na década de 80, passou a ganhar grande visibilidade no contexto atual de busca pela
sustentabilidade socioeconômica e ecológica (ROBINSON; REDFORD, 2004). Dentre as estratégias
adotadas nos ICDPs, aquela mais popularizada para regiões florestais, como a Amazônia, foi a
comercialização de produtos florestais não madeireiros (PFNMs), ou seja, daqueles recursos
florestais que não são madeira (por ex. raízes, folhas, frutos, sementes e resinas) (TEDDER et al.,
2002). O grande entusiasmo e incentivo à exploração de PFNMs baseia-se no pressuposto de que tal
prática seja capaz de promover, simultaneamente, o desenvolvimento socioeconômico das
comunidades tradicionais e a conservação florestal (HIREMATH, 2004; NEUMAN; HIRSH, 2000;
SHANLEY et al. 2002), oferecendo um modelo de manejo ao mesmo tempo economicamente
competitivo e ecologicamente sustentável (ROS-TONEN; WIERSUM, 2003). Essa visão, na qual
tanto a floresta quanto as comunidades saem ganhando, baseia-se na lógica de que valorizar a
floresta em pé, tornando-a economicamente importante, estimula sua conservação (SILLS et al.,
2006).
No entanto, apesar do entusiasmo inicial, esta visão na qual todos ganham começa a ser considerada
simplista. Por conta disso, a promessa de integração entre desenvolvimento e conservação das
práticas

de

comercialização

de

PFNMs

vem

sendo

colocada

em

cheque

(BELCHER;

SCHRECKENBERG, 2007; KUSTERS et al., 2006; SHONE; CAVIGLIA-HARRIS, 2006) e, dessa
forma, estudos recentes demonstram que essa atividade pode gerar tanto vantagens quanto
problemas às comunidades e ao meio ambiente (MORSELLO, 2006; MORSELLO; ADGER, 2007).
A variabilidade nas evidências apresentadas por diversos estudos em relação aos objetivos de
melhorias para as comunidades locais e a promoção da conservação tem várias origens. Os
resultados variam em função do sistema de manejo adotado pela comunidade, da intensidade da
exploração e do grau de integração ao mercado (KUSTERS et al., 2006). Os sistemas baseados no
cultivo de PFNMs produzem os melhores resultados em termos de renda monetária e da garantia da
sustentabilidade dos recursos explorados; no entanto, produzem um grande impacto na paisagem, já
que implicam a substituição da floresta nativa por um sistema artificializado (KUSTERS et al., 2006).
Já os sistemas baseados na coleta, produzem os melhores resultados em termos da conservação
florestal, mas, em contrapartida, contribuem pouco para o desenvolvimento econômico da

comunidade (BELCHER et al., 2005). Por fim, de maneira geral, observa-se que, quanto melhores os
resultados em termos da qualidade de vida das comunidades, piores são os resultados em relação à
conservação ambiental (KUSTERS et al., 2006). Conclui-se, portanto, que os PFNMs não garantem a
conservação por si só, e que existe um trade-off entre a qualidade de vida e a conservação
ambiental: mais de um significa, em geral, menos do outro.
Alguns autores (p. ex., MORSELLO, 2006) argumentam que muitos dos problemas resultantes da
comercialização de PFNMs em termos sociais e ambientais poderiam ser evitados por meio da
adoção de práticas diferentes de exploração. Outros autores (KREMEN et al. 1994; KREMEN et al.
1998; PASTEUR, 2001; SALAFSKY; MARGOLUIS, 1999; SALAFSKY et al. 2001, 2002, 2003), por
sua vez, afirmam que, a fim de evitar os impactos negativos, avaliar os resultados e reajustar o rumo,
projetos que visam o desenvolvimento socioeconômico e a conservação ambiental demandam
mecanismos de monitoramento. O processo de monitoramento refere-se a coletas periódicas de
dados sobre um conjunto específico de variáveis, relativas aos objetivos e às atividades de
determinado projeto (MARGOLUIS; SALAFSKY, 1998; SALZER; SALAFSKY, 2006). No caso dos
PFNMs, estes mecanismos devem abranger os impactos ambientais diretos (i.e. sobre o recurso) e
indiretos (i.e. sobre a paisagem), bem como os aspectos sociais envolvidos na exploração. Além
disso, devem ser economicamente viáveis e exeqüíveis dentro do contexto e das possibilidades do
projeto (SHANLEY et al., 2002).
Embora o número de organizações conservacionistas que têm implementado sistemas de
monitoramento venha crescendo (STEM et al., 2005), o tema ainda é tratado de forma tangencial na
literatura científica. Não existem teorias acerca da adequação de diferentes abordagens de
monitoramento a contextos específicos, como, por exemplo, o monitoramento da comercialização de
PFNMs, em particular para comunidades florestais amazônicas que habitam áreas remotas.
Baseando-se nesta temática, este estudo tem como objetivo central analisar as características da
comercialização de PFNMs por comunidades amazônicas, e, a partir delas, examinar a pertinência e
a viabilidade da adoção de práticas de monitoramento. Em particular, explora a aplicabilidade da
adoção da abordagem do manejo adaptativo neste contexto, para avaliar os impactos ambientais e
sociais decorrentes desta atividade comercial.
O artigo está subdividido em duas partes principais. Inicialmente, serão discutidos os objetivos e
métodos de monitoramento comumente adotados em projetos de conservação e desenvolvimento.
Em seguida, será feita uma análise das peculiaridades do manejo para a comercialização de PFNMs.
Por fim serão discutidos alguns princípios, como o manejo adaptativo, a resiliência dos sistemas
ecológicos e sociais e a participação da comunidade na avaliação, que podem fornecer diretrizes
para o monitoramento neste contexto específico.

2. As bases conceituais e práticas do monitoramento
Diversas razões podem levar à implementação do monitoramento em projetos de conservação e
desenvolvimento. Estas razões variam de acordo com o objetivo principal do projeto. Os métodos e
as ferramentas para se realizar o monitoramento dependem do objetivo do projeto e também de
alguns outros fatores. Entre os fatores que influenciam a escolha da metodologia podemos citar: os
tipos de indicadores que devem ser monitorados, a área e a escala considerada pelo projeto e os
recursos financeiros e materiais disponíveis para a implementação do processo.

Objetivos e vantagens do monitoramento
Diferentes objetivos podem levar ao estabelecimento de processos de monitoramento. Para Stem et
al. (2005), pode-se, de maneira geral, delinear os seguintes propósitos: (i) pesquisa de base, (ii)
processos de certificação (iii) avaliação de status e (iv) medidas de eficácia dos projetos de
conservação e desenvolvimento. O monitoramento para a pesquisa de base pode ser estabelecido
em situações nas quais o objetivo é levantar dados para gerar ou ampliar o conhecimento acerca de
uma determinada área (STEM et al., 2005). Neste caso, podemos citar como exemplo inventários da
fauna ou flora de uma região determinada.

O monitoramento para a certificação, por sua vez,

objetiva averiguar se um empreendimento adequa-se às exigências de órgãos certificadores ou
outras entidades reguladoras (STEM et al., 2005), ou seja, se segue os critérios sociais, econômicos
e ambientais estabelecidos por tais entidades. Em projetos de conservação e desenvolvimento – o
tema central deste estudo, os objetivos do monitoramento são, em geral, a avaliação de status e as
medidas de eficácia (STEM et al., 2005).
O monitoramento para a avaliação de status é realizado quando não existem ameaças iminentes que
requerem uma ação imediata. É adotado para responder em que estado encontram-se os parâmetros
ambientais e sociais que são alvo do projeto implementado (SALZER; SALAFSKY, 2006). É, portanto,
levado a cabo para checar as condições ambientais e sociais, acompanhar a situação e prevenir a
ocorrência de ameaças em potencial. Já o monitoramento para a mensuração ou avaliação de
eficácia é realizado quando existem ameaças iminentes ou quando se realizam ações de manejo no
projeto, buscando responder se as ações do projeto estão atingindo o resultado esperado (SALZER;
SALAFSKY, 2006). Estes dois objetivos não são excludentes, podendo ser adotados em diferentes
etapas, ou até mesmo serem realizados conjuntamente no decorrer de um mesmo projeto.
Independente do objetivo principal do monitoramento, diversas razões podem ser citadas como
vantagens da sua implementação em projetos de conservação e desenvolvimento. Tal procedimento
permite avaliar as condições, os resultados e as conseqüências do projeto ou intervenção em relação
a objetivos pré-determinados, permitindo avaliar o sucesso das ações. Mais especificamente,
possibilita: um maior embasamento para o processo de tomada de decisões, a avaliação de

mudanças ocasionadas pelo projeto, a detecção de problemas ou falhas, a identificação das
condições que levam ao sucesso ou ao fracasso, o direcionamento de recursos escassos para
áreas/setores prioritários e a prestação de contas acerca dos fundos investidos (SALZER;
SALAFSKY, 2006).
Apesar das vantagens, o planejamento e a implementação do monitoramento não é tarefa fácil:
demanda bastante tempo, bem como exige o treinamento e o custeio de uma equipe de trabalho
(JACOBSON et al., 2006) e do material necessário para a coleta e a análise de dados que pode
variar em função dos objetivos e do método utilizado. Dessa forma, o processo pode se tornar muito
oneroso e inviável em projetos de pequeno porte.

Métodos para o monitoramento
Diversos métodos são adotados para o monitoramento de projetos de conservação e
desenvolvimento. Tais métodos variam quanto ao tipo de indicadores que se pretende monitorar, à
escala de trabalho na qual se pretende realizar a avaliação e, por fim, em relação às ferramentas
empregadas para avaliar os parâmetros que serão monitorados.
Dentre os métodos que são adotados para o monitoramento em larga escala de parâmetros
ambientais podemos destacar a “Avaliação Ecológica Rápida” (AER, em português, ou Rapid
Ecological Assessment, REA, em inglês) e seu desdobramento para o caso específico das áreas
protegidas, a “Metodologia para a Avaliação Rápida e a Priorização do Manejo de Áreas Protegidas”
(ou Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management, RAPPAM, em inglês).
A Avaliação Ecológica Rápida é um método desenvolvido inicialmente pela organização
conservacionista norte-americana Conservation International (CI). Foi aplicado pela primeira vez em
1988 para realizar levantamentos de espécies ameaçadas, de maneira rápida, em áreas prioritárias
para a conservação (SAYRE et al., 2001). Corresponde a uma metodologia utilizada principalmente
em regiões de difícil acesso e que, portanto, têm escassez de informações acerca da biodiversidade
local (CONSERVATION INTERNATIONAL, 2008). Para realizar o levantamento, são enviadas
equipes de pesquisadores aos locais de estudo para identificar as espécies de fauna e flora que
ocorrem em determinada localidade. A partir disso são gerados dados que auxiliem a determinar o
estado de conservação e quais são as espécies ameaçadas presentes na localidade
(CONSERVATION INTERNATIONAL, 2008), ou seja, para realizar o monitoramento para a avaliação
de status.
Existem, no entanto, variações quanto ao método. Por exemplo, em locais cujo objetivo é realizar
uma avaliação numa escala menos detalhada, ao invés de coletas de dados em campo, podem ser
realizados vôos de reconhecimento e imagens de satélite. Este seria o caso, por exemplo, nas

situações em que o objetivo é avaliar o desmatamento e a fragmentação de hábitats de uma certa
área (WCMC, 1996).
Além dos levantamentos rápidos, também pode ser realizado o monitoramento de longo prazo para
avaliar as mudanças nas condições de conservação da área ao longo do tempo. Para tal, geralmente
são avaliados indicadores ambientais como alterações microclimáticas e perda de hábitat
(CONSERVATION INTERNATIONAL, 2008).
Os dados obtidos através das AER podem ser somados a outros parâmetros ambientais e sociais das
áreas de estudo e compartilhados entre instituições de pesquisa, organizações conservacionistas e
outros atores envolvidos em projetos de conservação e desenvolvimento. Dessa forma, podem
possibilitar decisões acerca de quais ações ou políticas devem ser implementadas para atingir os
objetivos do projeto.
Uma das vertentes da AER é a “Metodologia para a avaliação rápida e a priorização do manejo de
unidades de conservação” (ou Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management,
RAPPAM) criada pela organização conservacionista World Wildlife Fund (WWF). A RAPPAM se
baseia em dados obtidos através de AER e subseqüente aplicação de um questionário com os atores
envolvidos no projeto de conservação da área, com o objetivo de analisar os dados obtidos, avaliar as
ameaças à biodiversidade e planejar as ações que devem ser tomadas (ERVIN, 2003). Nesse caso,
portanto, leva-se também em conta a disseminação dos resultados para atores envolvidos e a
participação de grupos locais no projeto de conservação. Dessa forma, embora específico para áreas
protegidas, as ferramentas adotadas incluem opções mais pertinentes para o caso do monitoramento
dos resultados dos projetos de conservação e desenvolvimento baseados na comercialização de
PFNMs.
A AER e a RAPPAM, no entanto, são metodologias desenvolvidas para realizar o monitoramento em
escalas amplas, em nível nacional ou mundial (ERVIN, 2003). Assim, muito embora possam ser
utilizadas para o monitoramento de uma única área, tais metodologias não são estruturadas para
fornecer detalhes em escala local que guiem as decisões de manejo em projetos de conservação e
desenvolvimento (ERVIN, 2003), como por exemplo, aqueles baseados na comercialização de
PFNMs.
Para o monitoramento dos resultados dos projetos baseados na comercialização de PFNMs,
especificamente pelas comunidades amazônicas, é preciso pensar em métodos estruturados para
escalas menores, tanto em relação aos parâmetros ecológicos, quanto aos sociais. Este refinamento
da escala se faz necessário uma vez que é preciso acompanhar alterações, por exemplo, na
dinâmica populacional do recurso explorado e, por sua vez, também avaliar as mudanças sociais
decorrentes da comercialização. É preciso, outrossim, que o método e as técnicas adotadas

permitam avaliações periódicas, já que existem efeitos da sazonalidade tanto em relação aos
parâmetros ecológicos – por exemplo, variações nas taxas reprodutivas das espécies exploradas,
bem como naqueles socioeconômicos – por exemplo, sazonalidade das atividades de subsistência e
da exploração do recurso. Outros fatores que devem ser considerados na escolha do método são: (i)
avaliar quais informações já estão disponíveis e quais devem ser levantadas; (ii) identificar quais
indicadores devem ser monitorados; (iii) estimar o investimento em tempo, em recursos monetários e
humanos que se tem disponível para investir no processo e, por fim, (iv) qual a escala que se deseja
avaliar. Cabe dizer que não é necessário que se escolha apenas um método, sendo possível realizar
uma combinação que melhor se adeque aos objetivos e às possibilidades do projeto.
Entre os métodos propostos por Margoluis e Salafsky (1998) para o monitoramento de parâmetros
ambientais e sociais, existem ao menos cinco formas, muitas das quais que se referem tanto aos
aspectos ecológicos quanto sociais, que se adequam ao monitoramento da comercialização de
PFNMs. Em primeiro, em relação aos aspectos ecológicos, a realização de pesquisas de identificação
e levantamento de dados biológicos, como, por exemplo, a densidade de indivíduos da espécie
explorada, ou a caracterização dos ciclos reprodutivos e do impacto advindo da exploração sobre a
reprodução da espécie. Em segundo, em relação aos aspectos sociais, a utilização de grupos focais
com atores diversos e com a presença de mediador para a discussão dos dados levantados e dos
efeitos da comercialização. Em relação a ferramentas que levantem dados de ambos os aspectos,
temos, em terceiro lugar, a criação de formulários para levantar dados quantitativos acerca do projeto,
como, por exemplo, a quantidade de recursos naturais coletados, os locais de coleta, o lucro obtido e
os custos da exploração. Em quarto, entrevistas com questões estruturadas realizadas com os
membros da comunidade para compilar dados ambientais e sociais, bem como para levantar a
percepção dos membros da comunidade frente a aspectos como os impactos ambientais e sociais da
comercialização. Por último, temos a elaboração participativa de mapeamentos com dados tanto
sociais, quanto ambientais, particularmente úteis para avaliar as mudanças em padrões de uso do
território ao longo do tempo.

3. Características de sistemas de manejo baseados no comércio de PFNMs
Os projetos para a comercialização de PFNMs têm como objetivos a conservação das florestas e o
desenvolvimento das comunidades locais. Ao mesmo tempo, as populações de PFNMs em florestas
tropicais úmidas exibem alto grau de variabilidade e imprevisibilidade em termos de produtividade de
recursos (NEUMANN; HIRSCH, 2000). Se somarmos a isso o fato de que as diferentes estratégias de
exploração utilizadas pelas comunidades produzem diversos efeitos no uso do território e na
paisagem florestal (KUSTERS et al., 2006), podemos considerar que a comercialização de PFNMs se

dá no interior de um sistema ecológico-social complexo. Segundo Ruitenbeek e Cartier (2001),
sistemas simples são aqueles que envolvem um número pequeno de variáveis e nos quais estas se
comportam de maneira linear e previsível. Em contrapartida, sistemas complexos são aqueles
formados por inúmeras variáveis que interagem entre si de maneira imprevisível, gerando resultados
inesperados (RUITENBEEK; CARTIER, 2001), razão pela qual estes sistemas são caracterizados
pela incerteza e surpresa (FOLKE et al, 2002, HOLLING, 1996). Parte desta incerteza é fruto da falta
de conhecimento acerca dos resultados das ações humanas sobre o ambiente, e parte deve-se ao
fato de que o próprio manejo altera o ecossistema podendo trazer respostas inesperadas (HOLLING,
1996). Por conta disso, a visão dos ecossistemas e da interação humana com o ambiente e com
seus recursos como sistemas simples, próximos do equilíbrio e interagindo de maneira linear, vem
sendo substituída pela visão de sistemas dinâmicos, complexos e interligados (FOLKE et al., 2002).
Por conta das incertezas e imprevisibilidade de sistemas complexos, como é o caso da
comercialização de PFNMs, é necessário adotar abordagens de manejo e monitoramento que: (i)
sejam flexíveis e capazes de lidar com a incerteza e a dúvida (HOLLING, 1996; OLSSON; FOLKES;
BERKES, 2005), (ii) considerem que os sistemas sociais e ecológicos estão interligados e não podem
ser tratados isoladamente (FOLKE et al., 2002) e (iii) permitam o aprendizado ao longo do tempo
(OLSSON; FOLKES; BERKES; 2005). O monitoramento da comercialização de PFNMs deve,
portanto, incorporar estas características e ser realizado de maneira periódica, para que se possa
adquirir conhecimento ao longo do tempo. Dessa forma, o monitoramento permite que se possa
adequar os rumos do projeto, levando a um manejo mais eficaz em termos de conservação ambiental
e de desenvolvimento da comunidade.

4. Princípios norteadores para o monitoramento de PFNMs
Considerando as peculiaridades dos sistemas de manejo baseados na comercialização de PFNMs,
podemos definir alguns princípios que forneçam diretrizes para o monitoramento deste sistema
complexo. Trataremos, a seguir, de três destes princípios: o manejo adaptativo, a resiliência e a
incorporação do conhecimento tradicional e a participação da comunidade no monitoramento. O
manejo adaptativo fornece uma abordagem teórica e prática para a implementação do
monitoramento, especialmente em situações nas quais o conhecimento sobre o sistema ambiental e
social é limitado. O conceito de resiliência fornece um indicador a ser considerado para julgar se o
projeto está sendo bem sucedido em relação aos seus objetivos de conservação e desenvolvimento.
Já a participação da comunidade e a incorporação do seu conhecimento tradicional representam
possibilidades de facilitar a implementação e aumentar a eficácia do monitoramento.

O manejo adaptativo
O manejo adaptativo é uma abordagem nascida nos anos 1970, que vem ganhando popularidade
entre as práticas conservacionistas (SALAFSKY et al., 2001). Pode ser definido como uma
abordagem científica e explicitamente experimental das práticas de manejo presentes em projetos de
conservação (SALAFSKY et al., 2001). Especificamente, envolve a integração do planejamento, da
gestão e do monitoramento ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, criando um plano de
trabalho que possibilite a avaliação, a adaptação e o aprendizado ao longo de todo o processo
(MARGOLUIS; SALAFSKY, 1998).
Uma das premissas do manejo adaptativo é que, devido à complexidade e imprevisibilidade dos
ecossistemas, o estado de conhecimento atual não é suficiente para que se eleja uma técnica ideal
de manejo (LEE, 1999). Mesmo assim, questões urgentes como o desenvolvimento humano e a
conservação ambiental exigem ações imediatas e inadiáveis (LEE, 1999) e, portanto, devem ser
tomadas ainda que na ausência de um quadro completo de conhecimento sobre o problema. Por
conta disso, no manejo adaptativo, as políticas de manejo são estabelecidas como hipóteses de
trabalho e as ações de manejo são implementadas como experimentos, continuamente reavaliados
por meio de processos de monitoramento (FOLKE, et al., 2002; HOLLING, 1996; JOHNSON, 1999).
Dessa forma, o monitoramento possui papel central na abordagem do manejo adaptativo, pois
permite avaliar se as ações do projeto estão alcançando os objetivos propostos.
Por meio do estabelecimento de hipóteses para o manejo e do monitoramento dos resultados se
estabelece um processo de aprendizado que contribui para lidar com as incertezas e transformações
inerentes aos sistemas complexos (HOLLING; MEFFE, 1996; JOHNSON, 1999).

Não se trata,

contudo, de uma estratégia de tentativa e erro, mas sim de um procedimento sistemático no qual as
ações podem ser revertidas e no qual os experimentos levam ao aprendizado (HOLLING, 1996).
A comercialização de PFNMs por comunidades florestais da Amazônia se dá num sistema social e
ambiental complexo, para o qual não há um conhecimento completo, e cujos impactos podem variar
de acordo com uma série de fatores, como, por exemplo, o tipo de produto comercializado, a
intensidade da exploração e a estratégia adotada pela comunidade. Dessa forma, podemos afirmar
que, para seu monitoramento, é necessário que se adote um processo flexível, capaz de acomodar
as incertezas e as dúvidas inerentes a tal atividade. E, além disso, que estimule o aprendizado e
incentive a troca de informações. Esta abordagem viabiliza a tomada de decisão mesmo frente a uma
compreensão incompleta, bem como permite aprofundar paulatinamente o conhecimento acerca da
dos resultados do projeto. Assim, podemos considerar que o manejo adaptativo é uma abordagem
adequada para direcionar o monitoramento da comercialização de PFNMs.

No entanto, apesar da necessidade frente às incertezas e ao conhecimento incompleto, a
implementação prática do manejo adaptativo vem encontrando três principais dificuldades. Em
primeiro lugar, a idealização e a efetivação dessa abordagem demandam bastante tempo e requerem
o monitoramento periódico ao longo de todo o processo, esbarrando na relutância das instituições em
implementar políticas de longo prazo (JOHNSON, 1999). Em segundo lugar, a sua implementação
requer o custeio de uma equipe ao longo de todo o projeto e das ações de monitoramento, o que
pode tornar o processo muito oneroso e inviável em projetos de pequeno porte (JACOBSON et al.,
2006). Por último, mas igualmente importante, está o fato do manejo adaptativo se basear na
experimentação, expondo os participantes a possíveis erros e falhas, fato nem sempre bem aceito
pelas instituições ou atores envolvidos (FOLKE et al., 2002; FOLKE et al., 2005; GUNDERSON,
1999; HOLLING, 1996; LEE, 1999). Assim, apesar da adequação da abordagem para o manejo dos
projetos de comercialização de PFNMs, resta a dúvida sobre a possibilidade de sua implementação
em comunidades remotas como as da Amazônia brasileira.

O conceito de resiliência de sistemas ecológicos e sociais
A resiliência de sistemas sociais e ecológicos diz respeito à capacidade destes sistemas em tolerar
distúrbios, sejam estes de origem natural ou antrópica, sem colapsar para um estado diferente e
controlado por um novo conjunto de processos (FOLKE et al., 2002; RESILIENCE ALLIANCE, 2008).
Este novo estado pode apresentar uma biodiversidade e uma produtividade de recursos inferior ao
estado original e, por isso, ser indesejável (RESILIENCE ALLIANCE, 2008). Pode, além disso,
representar mudanças em instituições sociais tradicionais.
No caso da comercialização de PFNMs, esta atividade pode afetar a resiliência do sistema social e
ecológico no qual ela se desenvolve de diversas maneiras. Pode, por exemplo, provocar impactos
ambientais diretos e indiretos. Alguns dos possíveis impactos ambientais diretos são alterações na
dinâmica populacional do recurso explorado, bem como nas populações de espécies que dele
dependem, como predadores e dispersores. Os impactos ambientais indiretos referem-se a
alterações na paisagem, como, por exemplo, a construção de estradas para o escoamento da
produção. Também podem ser considerados como impactos indiretos as transformações no uso dos
recursos devido a sua exploração segundo a lógica do mercado, em contraposição ao sistema
tradicional original (FIGUEIREDO; MORSELLO, 2006). Em relação ao sistema social, a
comercialização de PFNMs, pode provocar mudanças na organização social da comunidade
envolvida. Pode, por exemplo, afetar os seus mecanismos de trocas e compartilhamento de bens ou
alterar o tempo dedicado a atividades como a caça e a agricultura.
De maneira geral, a resiliência está diretamente relacionada à diversidade do sistema, seja esta de
espécies ou de oportunidades econômicas, pois, desta forma, a probabilidade da manutenção do

sistema frente a distúrbios é maior (FOLKE et al., 2002). Em relação à diversidade de espécies, podese dizer que a biodiversidade é um fator-chave para aumentar a resiliência, pois possibilita que haja
uma redundância funcional, ou seja, um maior número de espécies aumenta a probabilidade da
manutenção de processos ecológicos frente a distúrbios no ecossistema. Já a diversidade econômica
que, no caso dos PFNMs poder ser entendida, por exemplo, como a comercialização de mais de um
produto ou a venda para mais de um mercado, pode permitir maior independência quanto a fatores
como a sazonalidade dos recursos e a dependência excessiva gerada em relação a um comprador
exclusivo.
O restabelecimento de sistema complexo ao seu estado original após o colapso pode ser uma tarefa
dispendiosa, quando não impossível (RESILIENCE ALLIANCE, 2008). Dessa forma, projetos de
conservação e desenvolvimento, como é o caso da comercialização de PFNMs, devem visar à
manutenção ou a melhoria da resiliência do sistema envolvido. Neste caso, o monitoramento, sob a
ótica do manejo adaptativo, assume grande importância, uma vez que contribui para a avaliação
acerca da eficácia do projeto e possibilita a aquisição de conhecimento necessário para adaptar as
formas de manejo. Dessa forma, o monitoramento permite julgar se as ações estão levando a uma
maximização da resiliência e, em caso negativo, possibilita o ajuste ou a correção dos rumos do
projeto.

A incorporação do conhecimento tradicional e a participação da comunidade local no
monitoramento
As abordagens de manejo podem ser aperfeiçoadas através da união de diversos tipos de
conhecimento, o que as torna mais flexíveis e, conseqüentemente, mais adaptáveis às mudanças e
aos imprevistos (CARLSSON; BERKES, 2005; FOLKE et al., 2002). Por conta disso, cada vez mais
se reconhece a importância da união entre o conhecimento tradicional de comunidades locais e o
conhecimento científico como uma forma de aperfeiçoar o manejo de recursos e o monitoramento de
projetos, criando novas políticas e práticas de manejo capazes de lidar com a complexidade dos
sistemas ecológicos e sociais (DAVIS; WAGNER, 2003; CARTER; GRONOW, 2005; FOLKE et al.,
2005, KELLERT et al., 2000).
O conhecimento tradicional engloba uma ampla gama de práticas de manejo, que podem envolver
procedimentos de monitoramento, e que levam à manutenção ou, por vezes, ao aumento da
resiliência dos sistemas (BERKES; COLDING; FOLKE, 2000). Devido à proximidade e ao contato
diário das comunidades com o recurso explorado, torna-se possível um monitoramento constante e a
detecção mais rápida de sinais de mudanças nos ecossistemas e seus componentes (BERKES;
COLDING; FOLKE, 2000; OLSSON; FOLKES; BERKES, 2005).

O conhecimento tradicional, assim como o manejo adaptativo, assume que a natureza não pode ser
controlada sendo a incerteza e a imprevisibilidade suas características inerentes. Portanto, que a
chave para lidar com tal complexidade é o aprendizado através da experimentação e do
compartilhamento do conhecimento obtido (BERKES; COLDING; FOLKE, 2000). Tais características
e semelhanças demonstram a complementaridade entre os saberes tradicionais e científicos
(BERKES; COLDING; FOLKE, 2000) e apontam para a necessidade de se incorporar o conhecimento
tradicional nas práticas de manejo (JOHNSON, 1999).
O envolvimento da comunidade local pode ajudar a monitorar, interpretar e responder às mudanças e
imprevisibilidades inerentes aos sistemas complexos (BERKES; COLDING; FOLKE, 2000). No caso
da comercialização de PFNMs na Amazônia, a realização do monitoramento pela própria comunidade
pode também facilitar o processo em termos práticos. Isso porque a avaliação será realizada por
aqueles que se encontram diretamente envolvidos na exploração do recurso e que têm contato diário
com a atividade. Conseqüentemente, os membros da comunidade podem já possuir conhecimentos
sobre a dinâmica do sistema social e ambiental. Outras possíveis vantagens do envolvimento da
comunidade local são: a redução do custo para a realização do monitoramento (HILL; WILKINSON,
2004), uma vez que não há a necessidade de contratar atores externos ao processo de
comercialização para realizar a atividade, e ainda facilitar o processo de avaliação dos resultados do
monitoramento e conseqüentes adaptações no manejo e no rumo do projeto.
No entanto, caso o recurso comercializado não seja tradicionalmente utilizado pela comunidade, é
possível que esta não possua conhecimentos acerca da sua dinâmica ecológica, como, por exemplo,
a sua sazonalidade e as suas características reprodutivas. Da mesma forma, é possível que a
comunidade não conheça a dinâmica social e econômica que se encontra por trás da exploração do
recurso, quando, por exemplo, sociedades autárquicas são expostas a atividades de mercado como a
comercialização de PFNMs. Ou seja, a comunidade pode não conhecer as possíveis alterações em
suas atividades tradicionais a partir da exploração do recurso segundo a lógica do mercado. Também
é preciso considerar que alguns métodos ou ferramentas utilizadas para realizar o monitoramento
podem exigir determinadas habilidades e conhecimentos que os membros da comunidade não
possuem. Neste caso, pode ser que o investimento necessário para o seu treinamento supere as
despesas que se teriam ao contratar atores externos.
Portanto, para que o uso do conhecimento tradicional e a participação da comunidade no
monitoramento sejam realmente possíveis e facilitem o processo, é necessário averiguar dois fatores.
Um deles é se existe um envolvimento prévio da comunidade com o recurso explorado que gere o
conhecimento tradicional. O outro se refere à necessidade da metodologia utilizada para o
monitoramento ser de fácil acesso e manipulação pelos próprios comunitários, não exigindo grandes
despesas com o seu treinamento.

5. Conclusões
Como visto no presente estudo, o monitoramento torna possível o acompanhamento dos resultados
de projetos de conservação e desenvolvimento, como a comercialização de PFNMs, estabelecendo
uma contínua reavaliação e implementação de mudanças no rumo do projeto, caso necessário. Desta
forma, o monitoramento permite alertar sobre riscos de ameaças ambientais como, por exemplo, a
depleção do recurso explorado, e sociais, como o aumento das desigualdades sociais entre os
membros da comunidade. Assim, tal mecanismo é de fundamental importância para os casos de
comercialização de PFNMs nos quais parece haver um trade-off entre os objetivos de
desenvolvimento e conservação, e para os quais os resultados podem ser muito variáveis em função
do sistema de manejo, da intensidade da exploração e do grau de integração da comunidade ao
mercado (KUSTERS et al., 2006).
A comercialização de PFNMs se dá num sistema ambiental e social complexo e, em particular para
as comunidades amazônicas, o conhecimento acerca dos resultados deste processo é escasso.
Portanto, está dado que o monitoramento desta atividade deve ser baseado em uma abordagem que
dê margem à imprevisibilidade e à incerteza, além de permitir a tomada de decisões mesmo frente a
uma situação de conhecimento incompleto. Também é necessário que a abordagem permita o
aprendizado e incentive a troca de informações, para que seja possível compreender melhor casos
nos quais o conhecimento é escasso. Assim, ao analisar as características do manejo adaptativo, e a
sua ênfase no monitoramento constante, na adaptação e no aprendizado, podemos concluir que esta
é uma abordagem adequada para nortear o monitoramento do comércio de PFNMs.
O monitoramento sob a óptica do manejo adaptativo permite a avaliação da eficácia da
comercialização de PFNMs em relação aos objetivos de conservação e desenvolvimento. Como
conseqüência, torna-se possível analisar se está ocorrendo uma maximização na resiliência do
sistema. Em caso negativo, o manejo adaptativo permite a adaptação e a correção das ações, ou
seja, possibilita a correção dos rumos do projeto. Também é preciso considerar que a participação da
comunidade local no processo de monitoramento da comercialização de PFNMs na Amazônia, pode
ser de grande valor para que este seja mais eficaz. Isto porque os membros da comunidade possuem
um contato diário com o recurso explorado, além de muitas vezes possuírem um conhecimento
tradicional que, aliado ao conhecimento científico, pode facilitar o processo além de torná-lo menos
custoso e mais constante.
No entanto, resta a dúvida sobre a viabilidade da implementação de processos de monitoramento no
contexto da exploração de PFNMs por comunidades amazônicas que habitam regiões remotas e nas
quais a estratégia predominante é a de subsistência. Isso porque a implementação do monitoramento
demanda tempo e recursos monetários, mesmo que reduzidos devido à participação da comunidade

local, que podem inviabilizar sua implementação em projetos de pequeno porte (SALAFSKY et al.
1999; JACOBSON, 2006; SHANLEY et al., 2002), bem como podem expor os participantes a
possíveis erros e falhas, fato nem sempre bem aceito pelas instituições ou atores envolvidos
(GUNDERSON, 1999; LEE, 1999).
Outro ponto que também ainda é motivo de dúvidas, e que deve ser objeto de pesquisas futuras, diz
respeito a quais variáveis, ou seja, quais indicadores são essenciais para o monitoramento da
comercialização de produtos florestais não madeireiros, em termos tanto socioeconômicos, quanto
ambientais. Assim, a real implementação de um processo de monitoramento, segundo a abordagem
do manejo adaptativo, das atividades de comercialização de PFNMs de deve ser analisada em
relação a sua adequação e a sua viabilidade para o contexto das comunidades amazônicas.
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