
D
ono da maior floresta tropical e de um 
quarto da vida silvestre do planeta, o 
Brasil atua nos bastidores da diploma-
cia para alinhar países megadiversos 
com agendas em comum e ter papel 

protagonista nas decisões da décima Conferencia 
das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica 
(COP-IO), em Nagoya, no Japão. O jogo, ao que tudo 
indica, será duro. "Metas para proteger áreas naturais 
devem necessariamente estar associadas a recursos 
novos e adicionais para os países onde elas estão lo-
calizadas", afirma Paulino de Carvalho Neto, diretor 
de meio ambiente do Ministério das Relações. Ele é 
enfático: "Sem o acordo para um mecanismo global 
que regula o uso econômico da biodiversidade e a 
repartição dos lucros, a tendência é bloquearmos o 
consenso nas negociações sobre clima de novembro, 
em Cancun, no México". 

A posição condicionante é elogiada por ambienta-
listas. "É importante alinhar ao máximo a convenção da 
biodiversidade com a do clima", sugere Fábio Scarano, 
diretor-executivo da Conservação Internacional. "Isso é 
particularmente estratégico, considerando que em 2012 
o país sediará o encontro Rio+20, no qual será feito um 
balanço dos 20 anos da Rio 92, onde nasceram as duas 
convenções." Entre as cartas que colocará na mesa, diz 
Scarano, o Brasil defenderá no Japão a criação de critérios 
baseados em biodiversidade e sustentabilidade para nor-
tear compras públicas, que representam uma fração con-
siderável da economia de muitos países em desenvolvi-
mento. Em outra frente, de acordo com o ambientalista, 
o país deve articular "a construção e o aperfeiçoamento 
de indicadores para medir a relação entre preservação do 
verde e desenvolvimento humano". 

"Atrelar os ecossistemas ao debate climático é a me-
lhor forma de protegê-los, porque dificilmente a COP-10 
trará avanços na negociação para o acesso e pagamento 

pelos recursos genéticos", analisa Ângelo Augusto dos 
Santos, do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. "O 
caminho mais eficiente para financiar a conservação da 
biodiversidade serão os benefícios econômicos oriundos 
das negociações sobre o clima, como os projetos de Re-
dução das Emissões por Desmatamento e Degradação". 

Especialistas alegam que muitos países não estão pre-
parados para gerir internamente as regras de um novo 
mecanismo internacional que regule a exploração dos 
recursos genéticos. "O Brasil não tem um marco regulató-
rio para transformar a biodiversidade em oportunidade 
de negócio", lamenta Beto Veríssimo, diretor do Instituto 
do Meio Ambiente e do Homem da Amazônia. Exemplo 
disso são as limitações envolvendo o Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético. Para autorizar prospecção e uso 
econômico de plantas, animais, microrganismos e seus 
derivados, o órgão aplica o Decreto 2.186, de 2001, até 
hoje não regulamentado por lei. Entre outros pontos, a 
nova lei propõe regularizar os acessos à biodiversidade 
não autorizados previamente antes da assinatura do de-
creto e definirá graus de infração e prazos para empre-
sas irregulares se adequarem às normas. Sua aprovação, 
além de coibir a biopirataria, daria maior segurança para 
investimentos na exploração da biodiversidade. 

Apesar de o Brasil presidir o grupo dos países mega-
diversos e integrar o bloco G-77, a coalizão dos países em 
desenvolvimento, é difícil construir um consenso diante 
de tantos interesses em conflito. "O diabo reside nos de-
talhes", aponta Bráulio Dias, titular da Secretaria de Bio-
diversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. 
Ele lembra que, pela privilegiada biodiversidade, "somos 
muito visados". E admite que o país possa sofrer cobran-
ças por conta da flexibilização do Código Florestal. "Mas 
temos trunfos importantes para as cartadas em Nagoya." 
Com status de megadiverso e economia pulsante, o Brasil 
levará para a reunião a lição de casa em pontos que po-
dem sensibilizar os negociadores, como a recente lista de 
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espécies ameaçadas de extinção, aumento do saneamen-
to, monitoramento da redução florestal e metas nacio-
nais para conter o desmatamento. 

No foco das atenções, o país cogita ter participação de 
peso no Painel Intergovernamental de Monitoramento 
da Biodiversidade (IPBS, em inglês). O objetivo é sediar, 
ou pelo menos atuar como um satélite, o organismo a ser 
criado nos mesmos moldes do IPCC existente para o cli-
ma, destinado a gerar índices e criar modelos científicos 
para projetar cenários futuros da biodiversidade. 

Dias enfatiza o esforço brasileiro na criação de par-
ques, reservas ecológicas e outras unidades de conser-
vação, somando dois terços do total que passou a ser le-
galmente protegido no mundo entre 2005 e 2009. Hoje, 
essas áreas cobrem 17% do território nacional - grande 
parte na Amazônia. "E a maioria existe apenas no papel, 
sem regularização fundiária ou planos para o uso susten-

tável, o que dificulta a geração de renda e a implantação 
de atividades econômicas", lamenta. Ele estima que me-
nos de 1% do valor dos produtos industriais da biodiver-
sidade fica no país de origem. "Se o benefício econômico 
não permanecer aqui, como fazer a conservação?" 

"O descuido das áreas protegidas ocorre porque os 
tomadores de decisão não têm clareza sobre o seu real 
valor", explica Fábio de Araújo França, diretor de áreas 
protegidas do Ministério do Meio Ambiente. Ele conta 
que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
desenvolve diagnóstico sobre o potencial econômico das 
unidades de conservação. O turismo, por exemplo, gera 
nos Estados Unidos 250 mil empregos e US$ 15 bilhões 
por ano nessas áreas. Enquanto os americanos investem 
US$ 78 por hectare na gestão de parques e reservas, no 
Brasil o valor não passa de US$ 2. "Temos metade dos re-
cursos de que precisamos para manter as áreas." 

"Conservar a biodiversidade envolve a mobilização 
não só do governo, mas de todos os setores da socieda-
de", adverte Cláudio Maretti, superintendente de conser-
vação do WWF-Brasil. "A proteção é necessária, e já avan-
çamos nisso, mas não é a única peça do jogo." Ele se refere 
à importância da política econômica com mudanças na 
produção e consumo. A proposta brasileira sobre mu-
danças climáticas - de reduzir em 80% o desmatamento 
da Amazônia e em 40% o do Cerrado até 2020 - é consi-
derada insuficiente. "A pressão dos ricos para a proteção 
deve vir junto com dinheiro." É uma questão de justiça, 
ponto-chave no debate internacional, que permeia a 
questão climática e agora se repete na negociação sobre 
biodiversidade. Tem como base uma pergunta recorren-
te: "Em que medida países como o Brasil, que vivem tem-
pos de crescimento econômico, aumento da população 
e maior poder de compra por parte das classes mais bai-
xas, estão dispostos a pisar no freio para zerar a perda da 
biodiversidade em dez anos?". 
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