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FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL 

Norma Internacional: Convenção sobre Diversidade Biológica
Assunto:  Preservação da diversidade biológica do planeta e utilização sustentável de 

seus componentes.
Decreto:   2.519 Entrada em vigor: 16/03/1998
Apresentação.

 A Convenção sobre Diversidade Biológica, celebrada no Rio de janeiro, em 1992, é de 
grande importância para a conservação e a adequada gestão da diversidade biológica do 
planeta. Ela tem como objetivos principais a conservação da diversidade biológica, a 
utilização  sustentável  de  seus  componentes  e  a  repartição  justa  e  equitativa  dos 
benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos oriundos desta diversidade 
biológica.

Pregando a  soberania  das  partes  em utilizar  seus  recursos  genéticos,  a  CDB prevê 
medidas  para  conservação  e  utilização  sustentável  da  diversidade  biológica,  sua 
identificação  e  monitoramento,  sua  conservação  in-situ  e  ex-situ,  a  utilização 
sustentável de seus componentes, disposições sobre pesquisa, treinamento, educação e 
conscientização pública, avaliação de impacto e minimização de impactos negativos, 
acesso  a  recursos  genéticos,  acesso  à  tecnologia  e  transferência  de  tecnologia, 
cooperação técnica e científica, gestão da biotecnologia e mecanismos financeiros para 
sua implementação.

Protocolos Adicionais
Protocolo: Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança
Secretariado: Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica
Sede:  393, Rue St Jacques, Bureau 300, Montreal, QC H2Y  1N9 - Canada – Tel.: 1-

514-288-2220;  Fax:  1-514-288-6588;  e-mail:  secretariat@biodiv.org;  site: 

www.biodiv.org 
Ponto de Contato no Brasil: 

Paulino Franco de Carvalho Neto

Chefe da divisão de Meio-Ambiente

Ministério das Relações Exteriores

Palácio Itamaraty, Anexo I, sala 439 – Brasília/DF – CEP 70170-900; Tel.: 61-3411-

8447; Fax: 61-3411-8446; email: paulino.carvalho@itamaraty.gov.br, 

dema@itamaraty.gov.br.
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Reservas pelo Brasil: não há.
Existência de fundo de financiamento: 

sim. 

Referência: Global Environment Facility  - 

www.gefweb.org - art. 21 Convenção e 3ª 

conferência das partes, decisão 8.
Obrigações programáticas:
ARTIGO 6 - Medidas Gerais para a Conservação e a Utilização Sustentável

Cada Parte Contratante deve, de acordo com suas próprias condições e capacidades :

a)  desenvolver  estratégias,  planos  ou  programas  para  conservação  e  a  utilização 
sustentável  da diversidade biológica ou adaptar  para esse fim estratégias,  planos ou 
programas  existentes  que  devem  refletir,  entre  outros  aspectos,  as  mediadas 
estabelecidas nesta Convenção concernentes à Parte interessadas; e 

b)  integrar,  na  medida  possível  e  conforme  o  caso,  a  conservação  e  a  utilização 
sustentável  da  diversidade  biológica  em  planos,  programas  e  políticas  setoriais  ou 
intersetoriais pertinentes. 

ARTIGO 7 - Identificação e Monitoramento - Cada Parte Contratante deve, na medida 
do possível e conforme o caso, em especial para os propósitos dos Artigos 8 10: 

a) Identificar componentes da diversidade biológica importantes para sua conservação e 
sua utilização sustentável, levando em conta a lista indicativa de categorias constante 
no anexo I; 

b) Monitorar, por meio de levantamento de amostras e outras técnicas, os componentes 
da  diversidade  biológica  identificados  em  conformidade  com  a  alínea  (a)  acima, 
prestando especial atenção aos que requeiram urgentemente medidas de conservação e 
aos que ofereçam o maior potencial de utilização sustentável: 

c) Identificar processos e categorias de atividades que tenham ou possam ter sensíveis 
efeitos negativos na conservação e na utilização sustentável da diversidade biológica, e 
monitorar seus efeitos por meio de levantamento de amostras e outras técnicas; e 

d)  Manter  e  organizar,  por  qualquer  sistema,  dados  derivados  de  atividades  de 
identificação e monitoramento em conformidade com as alíneas (a), (b) e (c) acima.

ARTIGO  8  -  Conservação  In-Situ  -  Cada  Parte  Contratante  deve,  na  medida  do 
possível e conforme o caso: 

a)  Estabelecer  um  sistema  de  áreas  protegidas  ou  áreas  onde  medidas  especiais 
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precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica; 

b)  Desenvolver,  se  necessário,  diretrizes  para  a  seleção,  estabelecimento  e 
administração  de  áreas  protegidas  ou  áreas  onde  medidas  especiais  precisem  ser 
tomadas para conservar a diversidade biológica; 

c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a conservação da 
diversidade  biológica,  dentro  ou  fora  de  áreas  protegidas,  a  fim  de  assegurar  sua 
conservação e utilização sustentável; 

d) Promover a proteção de ecossistemas, habitats naturais e manutenção de populações 
viáveis de espécies em seu meio natural; 

e) Promove o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em áreas adjacentes 
às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção dessas áreas; 

f) Recuperar e restaurar ecossistemas degradados e promover a recuperação de espécies 
ameaçadas, mediantes, entre outros meios, a elaboração e implementação de planos e 
outras estratégias de gestão; 

g) Estabelecer ou manter meios para regulamentar, administrar ou controlar os riscos 
associados  à  utilização  e  liberação  de  organismos  vivos  modificados  resultantes  da 
biotecnonologia que provavelmente provoquem impacto ambiental negativo que possa 
afetar  a  conservação  e  a  utilização  sustentável  da  diversidade  biológica,  levando 
também em conta os riscos para a saúde humana; 

h) Impedir que se introduzam, controlar ou erradicar espécies exóticas que ameacem os 
ecossistemas, habitats ou espécies; 

i)  Procurar  proporcionar  as  condições  necessárias  para compatibilizar  as  utilizações 
atuais com a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus 
componentes; 

j)  Em  conformidade  com  sua  legislação  nacional,  respeitar,  preservar  e  manter  o 
conhecimento,  inovações  e  práticas  das  comunidades  locais  e  populações  indígenas 
com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e a utilização sustentável da 
diversidade  biológica  e  incentivar  sua  mais  ampla  aplicação  com a  aprovação  e  a 
participação  dos detentores  desse conhecimento,  inovações  e práticas;  e encorajar a 
repartição  eqüitativa  dos  benefícios  oriundos  da  utilização  desse  conhecimento, 
inovações e práticas; 

k)  Elaborar  ou  manter  em  vigor  a  legislação  necessária  e/ou  outras  disposições 
regulamentares para a proteção de espécies e populações ameaçadas; 
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l)  Quando  se  verifique  um  sensível  efeito  negativo  à  diversidade  biológica,  em 
conformidade  ,  com  o  Artigo  7,  regulamentar  ou  administrar  os  processos  e  as 
categorias de atividades em causa; e 

m) Cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra natureza para a conservação 
in-situ  a  que  se  referem as  alíneas  (a)  a  (l)  acima,  particularmente  aos  países  em 
desenvolvimento. 

ARTIGO  9  -  Conservação  Ex-Situ  -  Cada  Parte  Contratante  deve,  na  medida  do 
possível  e  conforme  o  caso,  e  principalmente  a  fim  de  complementar  medidas  de 
conservação in-situ: 

a)  Adotar  medidas  para  a  conservação  ex-situ  de  componentes  da  diversidade 
biológica, de preferência no pais de origem desses componentes; 

b) Estabelecer e manter instalações para a conservação ex-situ e pesquisa de vegetais, 
animais e microorganismos, de preferência no país de origem dos recursos genéticos; 

c) Adotar medidas para a recuperação e regeneração de espécies ameaçadas e para sua 
reintrodução em seu habitat natural em condições adequadas; 

d) Regulamentar e administrar a coleta de recursos biológicos de habitats naturais com 
a  finalidade  de  conservação  ex-situ  de  maneira  a  não  ameaçar  ecossistemas  e 
populações  <  u>in-situ  de  espécies,  exceto  quando  forem  necessárias  medidas 
temporárias especiais ex-situ de acordo com a alínea (c) acima; e 

e) Cooperar com a aporte de apoio financeiro e de outra natureza para a conservação 
ex-situ  a  que  se  referem as  alíneas  (a)  a  (d)  acima;  e  com o  estabelecimento  e  a 
manutenção de instalações de conservação ex-situ em países em desenvolvimento. 

ARTIGO 10 - Utilização Sustentável de Componentes da Diversidade Biológica - Cada 
Parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso: 

a) Incorporar o exame da conservação e utilização sustentável de recursos biológicos 
no processo decisório nacional; 

b)  Adotar  medidas  relacionadas  à  utilização  de  recursos  biológicos  para  evitar  ou 
minimizar impactos negativos na diversidade biológica; 

c) Proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com 
práticas  culturais  tradicionais  compatíveis  com  as  exigências  de  conservação  ou 
utilização sustentável; 

d) Apoiar populações locais na elaboração e aplicação de medidas corretivas em áreas 
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degradadas onde a diversidade biológica tenha sido reduzida; e 

e) Estimular a cooperação entre suas autoridades governamentais e seu setor privado na 
elaboração de métodos de utilização sustentável de recursos biológicos. 

ARTIGO 11 – Incentivos  -  Cada  Parte  Contratante  deve,  na medida  do possível  e 
conforme o caso,  adotar medidas econômica e socialmente racionais que sirvam de 
incentivo  à  conservação  e  utilização  sustentável  de  componentes  da  diversidade 
biológica.

ARTIGO 12 - Pesquisa e Treinamento - As Partes contratantes, levando em conta as 
necessidades especiais dos países em desenvolvimento, devem: 

a) Estabelecer e manter programas de educação e treinamento científico e técnico sobre 
medidas  para  a  identificação,  conservação  e  utilização  sustentável  da  diversidade 
biológica e seus componentes, proporcionar apoio em desenvolvimento; 

c) Em conformidade com as disposições dos Artigos 16, 18 e 20, promover e cooperar 
na  utilização  de  avanços  científicos  da  pesquisa  sobre  diversidade  biológica  para 
elaborar métodos de conservação e utilização sustentável de recursos biológicos. 

ARTIGO 13 - Educação e Conscientização Pública - As Partes Contratantes devem: 

b) Cooperar, conforme o caso, com outros Estados e organizações internacionais na 
elaboração de programas educacionais de conscientização pública no que concerne à 
conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica. 

ARTIGO 14 - Avaliação de Impacto e Minimização de Impactos Negativos

1. Cada Parte Contratante, na medida do possível e conforme o caso, deve:

a) Estabelecer procedimentos adequados que exijam a avaliação de impacto ambiental 
de seus projetos propostos que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade 
biológica,  a  fim de evitar  ou minimizar  tais  efeitos  e,  conforme o caso,  permitir  a 
participação pública nesses procedimentos; 

b) Tomar providências adequadas para assegurar que sejam devidamente levadas em 
conta  as  conseqüências  ambientais  de  seus  programas  e  políticas  que  possam  ter 
sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica;

c)  Promover,  com base em reciprocidade,  notificação,  intercâmbio  de informação e 
consulta  sobre  atividades  sob  sua  jurisdição  ou  controle  que  possam  ter  sensíveis 
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efeitos negativos na diversidade biológica de outros Estados ou áreas além dos limites 
da  jurisdição  nacional,  estimulando-se  a  adoção  de  acordos  bilaterais,  regionais  ou 
multilaterais, conforme o caso; 

d) Notificar imediatamente, no caso em que se originem sob sua jurisdição ou controle, 
perigo ou dano iminente ou grave à diversidade biológica em área sob jurisdição de 
outros Estados ou em áreas além dos limites da jurisdição nacional,  os Estados que 
possam ser afetados por esse perigo ou dano, assim como tomar medidas para prevenir 
ou minimizar esse perigo ou dano; e 

e)  Estimular  providências  nacionais  sobre  medidas  de  emergência  para  o  caso  de 
atividades ou acontecimentos de origem natural ou outra que representem perigo grave 
e  iminente  à  diversidade  biológica  e  promover  a  cooperação  internacional  para 
complementar tais esforços nacionais e, conforme o caso e em acordo com os Estados 
ou  organizações  regionais  de  integração  econômica  interessados,  estabelecer  planos 
conjuntos de contingência.

ARTIGO 15 - Acesso a Recursos Genéticos - 2. Cada Parte Contratante deve procurar 
criar  condições  para  permitir  o  acesso  a  recursos  genéticos  para  utilização 
ambientalmente  saudável  por  outras  Partes  Contratantes  e  não  impor  restrições 
contrárias aos objetivos desta Convenção. 

ARTIGO 16 - Acesso à Tecnologia e Transferência de Tecnologia - 

5. As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de propriedade 
intelectual podem influir na implementação desta Convenção, devem cooperar a esse 
respeito  em conformidade  com a  legislação  nacional  e  o  direito  internacional  para 
garantir que esses direitos apoiem e não se oponham aos objetivos desta Convenção. 

ARTIGO 18 - Cooperação Técnica e Científica - 5. As Partes Contratantes devem, no 
caso  de  comum  acordo,  promover  o  estabelecimento  de  programas  de  pesquisa 
conjuntos e empresas conjuntas para o desenvolvimento de tecnologias relevantes aos 
objetivos desta Convenção. 

ARTIGO 19 - Gestão da Biotecnologia e Distribuição de seus Benefícios - 1. Cada 
Parte  Contratante  deve  adotar  medidas  legislativas,  administrativas  ou  políticas, 
conforme  o  caso,  para  permitir  a  participação  efetiva,  em  atividades  de  pesquisa 
biotecnológica, das Partes Contratantes, especialmente países em desenvolvimento, que 
provêem  os  recursos  genéticos  para  essa  pesquisa,  e  se  possível  nessas  Partes 
Contratantes. 

2.  Cada Parte Contratante  deve adotar  todas  as medidas  possíveis  para promover  e 
antecipar  acesso  prioritário,  em  base  justa  e  eqüitativa  das  Partes  Contratantes, 
especialmente  países  em desenvolvimento,  aos  resultados  e benefícios  derivados  de 
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biotecnologias baseadas em recursos genéticos providos por essas Partes Contratantes. 
Esse acesso deve ser de comum acordo. 

3. As Partes devem examinar a necessidade e as modalidades de um protocolo que 
estabeleça  procedimentos  adequados,  inclusive,  em especial,  a  concordância  prévia 
fundamentada,  no que respeita  à  transferência,  manipulação  e utilização  seguras  de 
todo organismo vivo modificado pela biotecnologia, que possa ter efeito negativo para 
a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. 

ARTIGO 20  -  Recursos  Financeiros  -  1.  Cada  Parte  Contratante  compromete-se  a 
proporcionar,  de  acordo  com  a  sua  capacidade,  apoio  financeiro  e  incentivos 
respectivos às atividades nacionais destinadas a alcançar os objetivos desta Convenção 
em conformidade com seus planos, prioridades e programas nacionais. 

Obrigações concretas:

ARTIGO 13 - Educação e Conscientização Pública - As Partes Contratantes devem: 

a) Promover e estimular a compreensão da importância da conservação da diversidade 
biológica  e  das  medidas  necessárias  a  esse  fim,  sua  divulgação  pelos  meios  de 
comunicação, e a inclusão desses temas nos programas educacionais;   

ARTIGO 15 - Acesso a Recursos Genéticos.

6.  Cada  Parte  Contratante  deve  procurar  conceber  e  realizar  pesquisas  cientificas 
baseadas em recursos genéticos providos por outras Partes Contratantes com sua plena 
participação e, na medida do possível, no território dessas Partes Contratantes. 

7.  Cada  Parte  Contratante  deve  adotar  medidas  legislativas,  administrativas  ou 
políticas,  conforme  o  caso  e  em conformidade  com os  Artigos  16  e  19  e,  quando 
necessário, mediante o mecanismo financeiro estabelecido pelos Artigos 20 e 21, para 
compartilhar  de  forma  justa  e  eqüitativa  os  resultados  da  pesquisa  e  do 
desenvolvimento  de  recursos  genéticos  e  os  benefícios  derivados  de  sua  utilização 
comercial e de outra natureza com a Parte Contratante provedora desses recursos. Essa 
partilha deve dar-se de comum acordo. 

ARTIGO 16 -  Acesso à Tecnologia  e Transferência  de Tecnologia  -  1.  Cada Parte 
Contratante, reconhecendo que a tecnologia inclui biotecnologia, e que tanto o acesso à 
tecnologia quanto sua transferência entre Partes Contratantes são elementos essenciais 
para a realização dos objetivos desta Convenção, compromete-se, sujeito ao disposto 
neste Artigo, a permitir e/ou facilitar a outras Partes Contratantes acesso a tecnologias 
que sejam pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica 
ou que utilizem recursos  genéticos  e  não causem dano sensível  ao meio  ambiente, 
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assim como a transferência dessas tecnologias. 

2. No caso de Tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, 
o  acesso  à  tecnologia  e  sua  transferência  devem ser  permitidos  em condições  que 
reconheçam e sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de 
propriedade  intelectual.  A  aplicação  deste  parágrafo  deve  ser  compatível  com  os 
parágrafos 3, 4 e 5 abaixo. 

3.  Cada  Parte  Contratante  deve  adotar  medidas  legislativas,  administrativas  ou 
políticas, conforme o caso, para que as Partes Contratantes, em particular as que são 
países  em  desenvolvimento,  que  provêem  recursos  genéticos,  tenham  garantido  o 
acesso à tecnologia que utilize esses recursos e sua transferência, de comum acordo, 
incluindo tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual, 
quando necessário,  mediante  as disposições  dos Artigos  20 e 21,  de acordo com o 
direito internacional e conforme os parágrafos 4 e 5 abaixo. 

4.  Cada  Parte  Contratante  deve  adotar  medidas  legislativas,  administrativas  ou 
políticas, conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso à tecnologia a que 
se refere o parágrafo 1 acima seu desenvolvimento conjunto e sua transferência em 
beneficio  das  instituições  governamentais  e  do  setor  privado  de  países  em 
desenvolvimento,  e  a  esse  respeito  deve  observar  as  obrigações  constantes  dos 
parágrafos 1, 2 e 3 acima. 

ARTIGO  17  -  Intercâmbio  de  Informações  -  1.  As  Partes  Contratantes  devem 
proporcionar o intercâmbio de Informações, de todas as fontes disponíveis do público, 
pertinentes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica, levando 
em conta as necessidade especiais dos países em desenvolvimento. Esse intercâmbio de 
Informações  deve  incluir  o  intercâmbio  dos  resultados  de  pesquisas  técnicas, 
cientificas,  e  sócio-econômicas,  como  também  Informações  sobre  programas  de 
treinamento  e  de  pesquisa,  conhecimento  especializado,  conhecimento  indígena  e 
tradicional  como tais  e  associados  às  tecnologias  a  que  se  refere  o  parágrafo  1 do 
Artigo 16. Deve também, quando possível, incluir a repatriação das informações. 

ARTIGO 18 -  Cooperação  Técnica  e  Científica  -  1.  As Partes  Contratantes  devem 
promover a cooperação técnica e cientifica internacional no campo da conservação e 
utilização  sustentável  da  diversidade  biológica,  caso  necessário,  por  meio  de 
instituições nacionais e internacionais competentes. 

4. As Partes Contratantes devem, em conformidade com sua legislação e suas políticas 
nacionais, elaborar e estimular modalidades de cooperação para o desenvolvimento e 
utilização de tecnologias, inclusive tecnologias indígenas e tradicionais, para alcançar 
os objetivos desta Convenção. Com esse fim, as Partes Contratantes devem também 
promover a cooperação para a capacitação de pessoal e o intercâmbio de técnicos.
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ARTIGO 19 - Gestão da Biotecnologia e Distribuição de seus Benefícios

4. Cada Parte Contratante deve proporcionar, diretamente ou por solicitação, a qualquer 
pessoa física ou jurídica sob sua jurisdição provedora dos organismos a que se refere o 
parágrafos  3  acima,  à  Parte  Contratante  em  que  esses  organismos  devem  ser 
introduzidos,  todas  as  Informações  disponíveis  sobre  a  utilização  e  as  normas  de 
segurança exigidas por essa Parte Contratante para a manipulação desses organismos, 
bem  como  todas  as  Informações  disponíveis  sobre  os  potenciais  efeitos  negativos 
desses organismos específicos. 

ARTIGO 22 - Relação com Outras Convenções Internacionais

2. As Partes Contratantes devem implementar esta Convenção, no que se refere ao meio 
ambiente  marinho,  em  conformidade  com  os  direitos  e  obrigações  dos  Estados 
decorrentes do direito do mar.

ARTIGO 26 – Relatórios -  Cada Parte Contratante deve, com a periodicidade a ser 
estabelecida pela Conferência das Partes, apresentar-lhe relatórios sobre medidas que 
tenha  adotado para a  implementação  dos dispositivos  desta  Convenção e  sobre sua 
eficácia para alcançar os seus objetivos.

Mecanismos  de  controle  /  implementação  (Plano  nacional  de  Implementação, 

relatórios, etc)

-  elaboração  de  plano  de  implementação  nacional  para  assegurar  a  utilização 

sustentável da diversidade biológica – artigo 6º da Convenção.

-  Relatório  com periodicidade  variada,  definida  pela  Conferência  das  Partes,  sobre 

medidas adotadas para implementação dos dispositivos da Convenção e sua eficácia 

para  alcançar  estes  objetivos  –  artigo  26  da  Convenção.  Até  o  momento  houve  a 

obrigação  de  apresentação  de  quatro  relatórios  nacionais,  o  último  com  prazo  de 

entrega até 30 março de 2009.
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ANEXO I - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA 
NORMA INTERNACIONAL

     A  Convenção  sobre  Diversidade  Biológica,  celebrada  no  Rio  de 
Janeiro, em 1992, é de grande importância para a conservação e a adequada gestão da 
diversidade biológica do planeta. Ela tem como objetivos principais a conservação da 
diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa 
e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos oriundos desta 
diversidade biológica.

Importante  destacar  que  a  CDB  tem,  dentre  suas  motivações,  que 
constam de seu preâmbulo,  a importante  menção ao princípio da precaução,  quando 
prevê, em caso de ameaça de sensível redução ou perda da diversidade biológica, que a 
falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas 
para evitar ou minimizar  essa ameaça.

Pregando a soberania das partes em utilizar seus recursos genéticos, a 
CDB prevê medidas para conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, 
sua  identificação  e  monitoramento,  sua  conservação  in-situ  e  ex-situ,  a  utilização 
sustentável de seus componentes, disposições sobre pesquisa, treinamento, educação e 
conscientização pública, avaliação de impacto e minimização de impactos negativos, 
acesso  a  recursos  genéticos,  acesso  à  tecnologia  e  transferência  de  tecnologia, 
cooperação técnica e científica, gestão da biotecnologia e mecanismos financeiros para 
sua implementação. Analisaremos brevemente a seguir cada um destes tópicos.

A CDB prevê que cada parte deve, de acordo com suas capacidades, 
desenvolver planos de conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou 
adaptar  os  planos  já  existentes  às  medidas  estabelecidas  na  convenção.  Também 
prescreve  a  necessidade  de  integração,  na  medida  do  possível,  da  conservação  e 
utilização  sustentável  da  diversidade  biológica  nos  planos  e  políticas  setoriais 
pertinentes. Trata-se de medida de grande relevância, mas teve boa parte de sua eficácia 
esvaziada  por  ficar  restrita  às  condições  e  capacidades  das  partes,  caracterizando-se 
como  uma  obrigação  programática.  Tal  decisão  provavelmente  foi  tomada  pela 
incapacidade  financeira  das  partes  países  em  desenvolvimento  de  assumirem  tais 
compromissos de forma obrigatória.

Acerca  da  identificação  e  monitoramento,  novamente  a  CBD 
prescreveu que, na medida do possível, as partes devem identificar os componentes da 
diversidade  biológica  importantes  para  conservação  e  uso  sustentável,  bem  como 
monitorá-los  em sequência,  especialmente  aqueles  que  se  apresentem vulneráveis  e 
outros que posam ser usados de forma sustentável. Outra medida prescrita pela CBD é 
identificação de processos e categorias de atividades que possam gerar efeitos negativos 
na conservação e uso sustentável da diversidade biológica, monitorando seus efeitos em 
seguida. A partir de todo este trabalho de identificação e monitoramento realizado, deve 
ser desenvolvido sistema de dados para gerir esta identificação e monitoração.
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Com relação à conservação in situ da diversidade biológica,  a CDB 
prevê que cada parte deve, novamente na medida de suas possibilidades, tomar várias 
medidas para contribuir com a mesma. Consideramos de especial relevância a criação 
de áreas protegidas, onde medidas especiais serão tomadas para conservar a diversidade 
biológica;  a  regulamentação  do  uso  de  recursos  biológicos  importantes  para 
conservação da diversidade biológica;  promoção do desenvolvimento sustentável  em 
áreas  adjacentes  às  áreas  protegidas;  recuperação  e  restauração  dos  ecossistemas 
degradados e  promoção da recuperação  de espécies  ameaçadas,  com a elaboração  e 
implementação de planos e estratégias de gestão;  estabelecimento ou manutenção de 
meios para controlar os riscos associados à utilização e liberação de organismos vivos 
modificados resultantes da biotecnologia, que provavelmente causem impacto ambiental 
negativo  que  possa  afetar  a  conservação  e  utilização  sustentável  da  diversidade 
biológica;  impedimento da introdução,  controle  ou erradicação das espécies exóticas 
que  ameacem  ecossistemas,  habitats  ou  espécies;  preservação  e  manutenção  do 
conhecimento, inovações e práticas tradicionais das comunidades locais e populações 
indígenas relevantes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica e 
encorajamento da repartição equitativa desse conhecimento; quando se verifique efeito 
negativo à diversidade biológica, regulamentação das categorias e atividades em causa. 
Enfim, são todas medidas de especial relevância para que a conservação da diversidade 
ocorra em seu habitat natural, tanto no que diz respeito à proteção em si, quanto no que 
toca ao desenvolvimento sustentável  das comunidades adjacentes  aos ecossistemas e 
incentivo à utilização do conhecimento tradicional.

Acerca da conservação ex-situ, é relevante ressaltar de início que trata-
se, segundo a CBD, de ação complementar às medidas de conservação in-situ, havendo 
portanto uma escala de prioridade em que aquela prevalece sobre esta. Em sequência, 
observamos também que, apesar de ser direcionada a todas as partes da CBD, na prática 
as obrigações sobre a conservação ex-situ acabam caindo sobre os países desenvolvidos. 
Isto  porque  a  grande  maioria  da  diversidade  biológica  está  nos  países  em 
desenvolvimento, enquanto que os países desenvolvidos realizam muitas pesquisas com 
espécimes destes países. É uma pena que novamente constou do texto da convenção que 
tal obrigação será cumprida na medida do possível e conforme o caso, o que, repetimos, 
até poderia ser o caso dos países em desenvolvimento, mas entendemos que no caso dos 
países  desenvolvidos  suas  obrigações  deveriam  ser  concretas.  Pois  bem,  a  CBD 
prescreve que as partes devem adotar medidas de conservação ex-situ da diversidade 
biológica, de preferência no país de origem desses componentes. Da mesma forma, a 
CBD prescreve que as partes deverão estabelecer e manter instalações de conservação 
ex-situ e pesquisa de vegetais, animais e microorganismos, de preferência no país de 
origem dos recursos genéticos. Cremos neste aspecto, que deveria ser realizada uma 
interpretação  sistemática  e  teleológica  da  CBD:  sistemática  na  medida  em  que  a 
convenção  reconhece  a  soberania  dos  países  sobre  o  destino  de  sua  diversidade 
biológica,  e  teleológica  no sentido de que o objetivo  da locução “de preferência”  é 
preservar a possibilidade  dos países em desenvolvimento  terem a opção de assim o 
fazer, mas que os países desenvolvidos deverão garantir seja a conservação ex-situ e a 
pesquisa sobre a diversidade biológica realizada obrigatoriamente no país de origem dos 
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recursos. Mas poderão surgir vozes no sentido de que não há condições técnicas no país 
de  origem dos recursos e que as empresas precisam ter certeza dos lucros oriundos 
pesquisas. A resposta é simples: basta serem estabelecidas empresas com participação 
igualitária do país de origem dos recursos e do país investidor, podendo ocorrer então 
transferência  de  tecnologia  e  de  conhecimentos  técnicos  entre  os  diversos 
pesquisadores,  bem como a  adequada  distribuição  dos  lucros  oriundos  da  pesquisa. 
Outro aspecto interessante é a obrigação da adoção de medidas ex-situ para recuperação 
e regeneração de espécies ameaçadas, para sua reintrodução em seu habitat natural em 
condições adequadas, seja quanto à resistência de indivíduos específicos, seja quanto à 
quantidade mínima necessária para continuidade da espécie naquele habitat. As partes 
também devem regulamentar e administrar a coleta de recursos biológicos de habitats 
naturais,  com  a  finalidade  de  conservação  ex-situ  de  maneira  a  não  ameaçar 
ecossistemas e populações. Ou seja, qualquer tipo de utilização de espécimes ex-situ, 
ainda que com o consentimento das partes de origem dos recursos, deve se dar de forma 
a não prejudicar os ecossistemas locais e suas populações. Interessante medida seria os 
países desenvolvidos exigirem em sua legislação que suas empresas nacionais apenas se 
utilizem da diversidade biológica de outros países se comprovarem tecnicamente em seu 
país que a utilização,  por todo o período de tempo em que estiver programada, não 
prejudicará a continuidade da espécie em questão, já que é sabido que os órgãos de 
fiscalização ambiental da maioria dos países em desenvolvimento não têm condições 
financeiras para tanto. Por fim, a CDB prevê que as partes devem cooperar com o aporte 
de recursos financeiros e de outra natureza para a conservação ex-situ preconizada pela 
convenção em países em desenvolvimento.

Quanto  à  utilização  sustentável  dos  componentes  da  diversidade 
biológica, a CDB prevê que cada parte deve, na medida do possível e conforme o caso, 
incorporar o exame da conservação e utilização sustentável dos recursos biológicos no 
processo decisório nacional, bem como tomar medidas para evitar que a utilização de 
recursos biológicos possa causar impactos negativos na diversidade biológica, ou que ao 
menos tais impactos sejam minimizados. Outro ponto de apoio na questão da utilização 
dos recursos biológicos é quanto às práticas tradicionais de sua utilização, que deve ser 
protegida  e  apoiada  pelos  Estados  partes.  As  populações  locais  também devem ser 
apoiadas na elaboração e aplicação de medidas corretivas nas áreas que tenham sido 
afetadas,  além do estímulo  na  cooperação  entre  autoridades  governamentais  e  setor 
privado na elaboração de métodos de utilização sustentável de recursos biológicos. De 
fato,  embora  não  seja  tão  privilegiada  pelos  Estados,  especialmente  aqueles  em 
desenvolvimento, o estímulo estatal à utilização sustentável da diversidade biológica, tal 
como prevista na CDB, deveria ser prioridade dentre as ações governamentais no meio-
ambiente, seja porque prestigiam a consciência social sobre o tema, seja porque poupam 
esforços estatais para sua resolução.

A pesquisa,  o  treinamento,  a  educação  e  a  conscientização  pública 
sobre a diversidade biológica,  como não poderia  deixar  de ser,  foi   prestigiada pela 
CDB. A convenção previu ainda que neste campo deve ser dada especial atenção aos 
países em desenvolvimento. Dentre as obrigações das partes, estão o estabelecimento e 
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a manutenção de programas de educação e treinamento científico e técnico, voltado para 
a  identificação,  conservação e utilização  sustentável  da diversidade  biológica  e  seus 
componentes, e que a nosso ver deve ser direcionado para os agentes estatais. Há ainda 
a obrigação de se promover e estimular pesquisas que contribuam para a conservação e 
utilização  sustentável  da  diversidade  biológica,  especialmente  nos  países  em 
desenvolvimento,  bem como  a  cooperação  na  utilização  dos  avanços  científicos  na 
conservação  e  utilização  sustentável  dos  recursos  biológicos.  Quanto  à  educação  e 
conscientização  públicas,  o  foco  das  partes  deve  ser  promover   e  estimular  a 
compreensão da importância da conservação da diversidade biológica e das medidas 
necessárias a este fim, tanto por meio da divulgação por meios de comunicação, quanto 
pela inclusão destes temas em programas educacionais, seja por atos individuais, seja 
por meio de cooperação com outros países ou  organizações internacionais.   

A  avaliação  do  impacto  ambiental,  com  o  objetivo  de  evitar  ou 
minimizar os efeitos negativos sobre a diversidade biológica, e exemplo da aplicação do 
princípio da prevenção e elemento indispensável para eventual aplicação do princípio da 
precaução.  Com  a  avaliação  de  impacto  dos  efeitos  negativos  de  projetos  sobre  a 
diversidade biológica eventuais efeitos negativos podem ser eliminados ou reduzidos de 
forma a não prejudicar em demasia  a diversidade biológica.  Mas a CDB foi além e 
previu que as partes devem tomar providências para que sejam levadas em conta, para 
eventual decisão sobre a questão, as consequências ambientais de suas políticas e seus 
projetos que possam ter efeitos negativos sobre a diversidade biológica. Isto significa, a 
nosso, ver, que se a parte quiser se manter fiel à CDB ela deve, ao tomar a decisão sobre 
determinado assunto que traga consequências para a diversidade biológica, não só levar 
em conta, mas também fundamentar a decisão quanto aos efeitos negativos que dela 
resultem à diversidade biológica. A CDB ainda prevê que as partes devem cooperar e 
tratar com responsabilidade entre si quando se tratar de atividades que possam gerar 
efeitos negativos à diversidade biológica além dos limites de suas jurisdições nacionais, 
sempre mantendo informado as outras partes interessadas, e notificando-as de imediato 
em caso de perigo ou dano iminente à diversidade biológica de Estado vizinho, assim 
como tomar medidas para evitar estes efeitos. A CDB prevê ainda que a Conferência 
das Partes poderá disciplinar questões relativas à responsabilidade e reparação oriundos 
dos  efeitos  extraterritoriais  negativos  acima  citados.  Por  fim,  a  convenção  ainda 
prescreve  que  as  partes   estimulem  providências  nacionais  sobre  medidas  de 
emergências  para  eventos  naturais  ou  humanos  que  possam gerar  efeitos  negativos 
sobre a diversidade biológica.

O acesso a recursos genéticos  é ressaltado pela convenção, conforme 
já mencionamos, como direito soberano do país provedor dos recursos, e está sujeita à 
legislação nacional, sendo que a aquisição destes recursos por outra parte deverá se dar 
por  meio  dos  mecanismos  que  a  convenção  prevê.  Basicamente,  o  acesso,  quando 
concedido,  o é de comum acordo,  a partir  do consentimento fundamentado da parte 
contratante, devendo cada parte que realizar pesquisas com recursos de outros países 
procurar  integrar  estes  nas  pesquisas,  bem  como  compartilhar  de  forma  justa  e 
equitativa  os  resultados  das  pesquisas,  a  ser  realizada,  se  possível,  no  território  do 
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Estado provedor dos recursos. As partes envolvidas na transferência ou aquisição de 
recursos genéticos  deverão tomar  as  medidas  políticas,  administrativas  e legislativas 
necessárias em seus territórios para que a pesquisa a partilha de seus resultados, a serem 
feitos de comum acordo, observem os preceitos dispostos na CDB. E dizer que os países 
desenvolvidos, em especial, devem tomar as medidas nacionais adequadas para que suas 
empresas sejam obrigadas a, no mínimo, possibilitar que empresas e instituições do país 
provedor  participem  da  pesquisa,  que  ela  seja  realizada  preferencialmente  no  país 
provedor e que a partilha dos resultados se dê de forma justa.

O acesso  à  tecnologia  e  a  transferência  de  tecnologia  deve  se  dar, 
segundo a CDB, preferencialmente  para os países em desenvolvimento,  em especial 
aqueles  que  provêm  recursos  genéticos.  As  partes  comprometem-se,  por  meio  da 
convenção a permitir ou facilitar o acesso às tecnologias pertinentes à conservação e 
utilização  sustentável  da  diversidade  biológica,  assim  como  a  transferência  destas 
tecnologias  em condições  justas  e  favoráveis.  A convenção afirma,  no entanto,  que 
acaso estejam envolvidos direitos de propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua 
transferência devem ser permitidos de forma compatível com os direitos autorais. As 
partes devem tomar as medidas legislativas,  administrativas  ou políticas para que os 
países em desenvolvimento, em particular, tenham acesso à tecnologia que utilize estes 
recursos e sua transferência, incluindo tecnologia protegida por patentes, especialmente 
nos  casos em que os países  em desenvolvimento  forem os  provedores dos recursos 
biológicos. Por fim, reconhecendo que que as patentes e outros direitos de propriedade 
intelectual podem influir na implementação da convenção, a CDB prevê que as partes 
devem cooperar  para que estes  direitos  apóiem e não se  oponham aos objetivos  da 
convenção.

A  CDB prega  a  necessidade  das  partes  promoverem a  cooperação 
técnica e científica internacional no campo da conservação e utilização sustentável da 
diversidade biológica, especialmente com a criação de programas de pesquisa conjuntos 
e  empresas  conjuntas  para  o  desenvolvimento  de  tecnologias  relevantes  para  os 
objetivos  da  convenção,  de  preferencialmente  entre  países  desenvolvidos  e  em 
desenvolvimento.  A  cooperação  prevê  ainda  o  desenvolvimento  de  tecnologias, 
inclusive indígenas e tradicionais, para alcançar os objetivos da convenção.

As partes que desenvolvem pesquisas biotecnológicas devem adotar as 
medidas administrativas, políticas e legislativas para permitir que a participação efetiva 
dos países em desenvolvimento que provêem recursos para esta pesquisa, e se possível 
no território destes países. Da mesma forma devem as partes proceder para promover o 
acesso prioritário, em base justa e equitativa, aos resultados e benefícios derivados dos 
recursos genéticos fornecidos pelas partes países em desenvolvimento. Com relação à 
introdução  de  organismos  vivos  modificados  em  territórios  de  outras  partes  da 
convenção, a parte deve manifestar sua concordância prévia à introdução, mas só após 
ser alertada de todos os possíveis efeitos negativos decorrentes da introdução.
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Com  relação  aos  recursos  financeiros,  a  CDB  reconhece  que  a 
prioridade dos países em desenvolvimento é o seu desenvolvimento econômico e social 
e  a  erradicação   da  pobreza,  sendo que os  objetivos  da  CDB somente  poderão  ser 
atingidos se houver aporte financeiro dos países desenvolvidos para tanto. A convenção 
ainda  afirma  que  tais  recursos  deverão  ser  novos  aos  já  existentes,  e  com  fluxo 
adequado, previsível e oportuno. Tais recursos poderão ser destinados a mecanismos 
financeiros  próprios  da  convenção  ou  via  canais  bilaterais,  regionais  e  outros 
multilaterais. O problema é que, apesar do extenso rol de obrigações, a CDB não fixa 
um valor fixo por país ou proporcional aio seu PIB, por exemplo, ficando a cargo de 
cada  país  desenvolvido  proporcionar  tais  recursos  na medida  de  suas  capacidades  e 
dependendo  de  sua  liberalidade,  tornando-as  na  prática  de  caráter  programático.  O 
mecanismo  financeiro  instituído  pela  CDB  é  baseado  em  doações  de  bases 
concessionais  para  constituição  de  um  fundo,  a  ser  administrado  de  acordo  com 
diretrizes e estratégias delineadas pela conferência das partes. A conferência das partes 
também determinará os critérios de acesso aos recursos e as formas de sua utilização, 
devendo revisar  periodicamente a  eficácia  de tal  mecanismo para implementação  da 
convenção.

A CDB ainda prevê que suas disposições não devem afetar direitos e 
obrigações decorrentes de outras convenções, salvo se seu exercício cause grave dano 
ou  ameaça  à  diversidade  biológica.  Trata-se  de  relevante  disposição,  ainda  mais  se 
considerarmos  que  os  dispositivos  da  convenção  podem  ser  colidentes  com  os  de 
diversas outras, especialmente da OMC.

Por fim, cada parte deve, na periodicidade que for determinada pela 
conferência das partes, apresentar relatórios sobre as medidas que tenha adotado para 
implementação da CDB, bem como sobre sua eficácia para alcançar seus objetivos.
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