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Viver em harmonia com a natureza foi o mote escolhido pela Convenção sobre a 
Diversidade Biológica das Nações Unidas como um slogan que pretende inspirar 
os países signatários da Convenção a agir no sentido de garantir para a atual e as 
próximas gerações um futuro em equilíbrio com o meio ambiente.

Às vésperas da 14ª Conferência das Partes (COP) da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB), que ocorre este ano na cidade de Sharm El-Sheikh, 
no Egito, o WWF-Brasil traz uma reflexão sobre como estamos nos preparando 
para esse futuro em harmonia com a natureza.

Todos os países membros da CDB devem estar se fazendo este mesmo 
questionamento, já que em 2020, em Beijing, na China, estaremos reunidos para 
avaliar o que conseguimos cumprir das metas de conservação da biodiversidade, 
uso sustentável dos recursos naturais e repartição de benefícios que assumimos 
em 2010, em Aichi, no Japão, conhecidas como Metas de Aichi 2011-2020.

Enquanto o governo brasileiro prepara seu 6º Relatório Nacional para a 
Convenção da Diversidade Biológica, antecipamos nesta análise algumas 
tendências no cumprimento, não de todas, mas de algumas metas de destaque 
para o cenário brasileiro.

Assim, esperamos estar cumprindo nosso papel de manter vivo o debate sobre a 
implementação da CDB no território brasileiro como parte do nosso compromisso 
global para um futuro em harmonia com o meio ambiente.

Boa leitura!

Maurício Voivodic 
Diretor Executivo do WWF-Brasil

Apresentação
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Às vésperas da 14a Conferência das Partes da 
Convenção da Diversidade Biológica, no Egito, o 
WWF-Brasil avalia o estado da arte da conservação 
da biodiversidade brasileira em relação às metas 
estabelecidas nacionalmente. 

O Brasil conseguiu reduzir o desmatamento nos dois 
maiores biomas, Amazônia e Cerrado, reúne hoje 
mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados de 
Unidades de Conservação continentais e marinhas, 
mas não cumpriu a meta de redução das taxas de 
conversão de ambientes nativos e ainda enfrenta 
grandes desafios para garantir efetividade às áreas 
protegidas, além de lidar com pressões para reduzir 
seu tamanho e status de proteção. 

A dois anos do fim do segundo período de 
compromissos, quando deveria reduzir o risco 
de extinção de espécies ameaçadas, ainda faltam 
medidas de proteção para centenas delas. E o 
combate à sobrepesca é fragilizado pela falta de 
estatísticas recentes. 

Mais importante: embora a população reconheça a 
necessidade de proteger a natureza, a biodiversidade 
ainda é um tema mantido em segundo plano nas 
agendas de governo. 
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No 25o aniversário da Convenção das Nações Unidas 
sobre Diversidade Biológica, em maio de 2018, um 
discreto debate entre dois biólogos deixou uma 
pergunta em aberto. 

Afinal, como vai o Brasil na 
conservação da biodiversidade?
Braulio Dias, que durante cinco anos (de 2012 
a 2017) ocupou o cargo máximo da política 
de biodiversidade do mundo, disse que o país 
estava “bem na foto” em comparação à maioria 
dos demais países, sobretudo pelos esforços de 
implementação do tratado internacional. Bráulio 
avalia que o Brasil foi o país que mais expandiu a 
extensão de áreas protegidas e ampliou a proteção 
a espécies ameaçadas, além de  reduzir as taxas 
de desmatamento na Amazônia, por exemplo. 
“Os fatores de pressão sobre a biodiversidade 
continuam a existir, firmes e fortes, a nível global 
e nacional - consumo, poluição, pressão sobre 
florestas, sobrepesca, espécies invasoras, mudança 
climática... Estamos travando uma batalha morro 
acima”, resumiu, anotando riscos de retrocesso, 
como a pressão pela aprovação do chamado “pacote 
do veneno” no Congresso Nacional, projeto de 
lei que flexibiliza o registro de agrotóxicos, que 
passariam a se chamar “defensivos fitossanitários”.

Em resposta a Braulio, o também biólogo Carlos Joly, 
professor da Unicamp, coordenador do Programa 
BIOTA da Fapesp e da Plataforma Brasileira de 

Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, escreveu, 
dias depois, que a situação da biodiversidade no 
Brasil “não é nada boa”. E justificou: O Brasil 
criou Unidades de Conservação sem assegurar 
infraestrutura para implementá-las de fato, aprovou 
um Código Florestal com faixas de proteção aquém 
das necessidades para que elas prestem serviços 
ecossistêmicos e ainda não ratificou o Protocolo de 
Nagoia, sobre o patrimônio genético. Joly defendeu 
que o debate sobre biodiversidade deixasse o gueto 
dos ambientalistas e fosse incorporado à agenda 
econômica do país, única forma de deter, segundo ele, 
a dilapidação do patrimônio natural.

Faltando dois anos para o fim do segundo período 
de metas globais e nacionais da biodiversidade, em 
2020, esta análise do WWF-Brasil pretende avançar 
no debate travado por Braulio Dias e Carlos Joly 
e apresentar um cenário preliminar sobre como o 
país vai se apresentar na 14a Conferência das Partes 
da Convenção sobre Diversidade Biológica, a ser 
realizada em Sharm El Sheikh, no Egito, na segunda 
quinzena de novembro. Também é intenção desse 
estudo refletir sobre a agenda pós-2020.

Introdução

Bouquet de Mélastomacées brésiliennes: dédiées a Sa Majesté 
Dom Pedro II empereur du Brésil /

Saldanha da Gama, José de, - Cogniaux, Alfred, 
Verviers [Belgium] :Impr. A. Remacle,1887.

Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library
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A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) 
foi lançada em 1992, durante a Cúpula das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
realizada no Rio de Janeiro, a ECO-92. O Brasil 
ratificou a convenção em 1994 e, com outros 
194 países e uma organização regional (a União 
Europeia), é considerado parte na CDB. Os Estados 
Unidos não ratificaram o tratado. 

A Convenção nasceu do crescente compromisso da 
comunidade internacional com o desenvolvimento 
sustentável e do reconhecimento de que a diversidade 
biológica é um ativo valioso para as atuais e as futuras 
gerações do planeta. A biodiversidade é entendida, 
portanto, em termos bastantes amplos, como suporte ao 
bem-estar humano. A perda de biodiversidade agrava 
outros problemas ou desafios globais, como a mudança 
do clima, a oferta de água e a segurança alimentar. 

A CDB define regras para a conservação e o uso sustentável 
da biodiversidade em cada país signatário do tratado, 
bem como para a repartição equitativa dos benefícios 
provenientes do uso econômico dos recursos genéticos. 

Em 2010, na cidade japonesa de Nagoia, prefeitura 
de Aichi, os países integrantes da Convenção 
estabeleceram um plano estratégico e metas a serem 
alcançadas até 2020, com o lema “Viver em harmonia 
com a natureza”. O objetivo geral: é que, em 2050, 

1 Serviços ecossistêmicos são benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas, como alimentos e água (serviços de provisão), a regulação de inundações, secas e degradação do solo (serviços de 
regulação), por exemplo. O desmatamento e práticas agropecuárias inadequadas, como o uso indiscriminado de agroquímicos, degradam os solos, poluem as águas e causam perda de biodiversidade, 
comprometendo o funcionamento e a regulação naturais do meio ambiente e sua capacidade de suprir esses serviços.

“a biodiversidade seja valorizada, conservada, 
restaurada e usada com sabedoria, mantendo os 
serviços ecossistêmicos1, sustentando um planeta 
saudável e proporcionando benefícios essenciais para 
todas as pessoas”.

O plano estratégico 2010-2020 parte do entendimento 
de que esforços precisavam ser feitos para conter a 
perda de biodiversidade, que pode contribuir, como 
se disse pouco acima, com outros desafios da agenda 
global, como limitar o aquecimento global a 20 C e 
avançar na agenda de desenvolvimento das Nações 
Unidas, renovada nos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Seis dos 17 ODS têm interface com 
as metas de Aichi, dois deles dizem respeito às metas de 
biodiversidade diretamente.

Balanço feito em 2014, no quarto e mais recente 
relatório sobre o panorama da biodiversidade global 
(Global Biodiversity Outlook), dava conta que as 
pressões sobre a biodiversidade continuariam ou 
aumentariam ao menos até 2020. Manter a tendência 
atual (business as usual) de comportamento, 
consumo, produção e incentivos econômicos não 
permitiria garantir ecossistemas capazes de atender às 
necessidades das futuras gerações, concluiu o relatório 
sobre o avanço nas chamadas Metas de Aichi.

Esta avaliação foi reforçada de forma contundente 
para as Américas no Assessment Report on 
Biodiversity and Ecosystem Services for the Americas, 
lançado pela Plataforma Intergovernamental de 
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES 
da sigla em inglês), em março de 2018. O IPBES foi 
criado pela ONU em 2012 com quatro objetivos: a) 
produzir diagnósticos temáticos ou metodológicos 
sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos; 
b) desenvolver e reforçar a interface entre a 
ciência e os tomadores de decisão nestes temas; 
c) identificar lacunas no conhecimento científico 
sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos; d) 
capacitar recursos humanos e instituições para a 
utilização das ferramentas e diagnósticos produzidos. 
Na prática, desempenha para biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos o mesmo papel que o IPCC 
desempenha na área de mudanças climáticas. 

As 20 metas de Aichi estão organizadas em torno 
de cinco objetivos estratégicos: 1- tratar das causas 
fundamentais de perda de biodiversidade, através 
da conscientização do governo e sociedade das 
preocupações com a biodiversidade; 2- reduzir 
as pressões diretas sobre a biodiversidade e 
promover o uso sustentável; 3- melhorar a situação 
da biodiversidade, através da salvaguarda de 
ecossistemas, espécies e diversidade genética; 

O tratado global que protege a biodiversidade 
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4- aumentar os benefícios de biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos para todos; e 5- aumentar 
a implementação, por meio de planejamento 
participativo, da gestão de conhecimento, aporte de 
recursos financeiros e capacitação.

O principal motor da perda de biodiversidade, de 
acordo com o relatório global de 2014, é a agricultura. 
Daí ser umas das prioridades da Convenção o aumento 
de produtividade na produção de alimentos, garantindo 
a restauração dos serviços ecossistêmicos, reduzindo 
desperdícios e perdas na cadeia de suprimentos e 
promovendo mudanças nos padrões de consumo. 

Tanto pelas ameaças à biodiversidade que enfrenta 
como pela extensa diversidade biológica que detém em 
seu território, o Brasil tem um papel relevante na CDB.

Oncidium Concolor 
Nativa do Brasil, Serra dos Órgãos - Rio de Janeiro.

Orchid album - London, 1882.  
www.biodiversitylibrary.org

American Lepidoptera: illustrations of new and rare species

 London :R.H. Porter,1892 
www.biodiversitylibrary.org
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O Brasil participa das negociações 
sobre biodiversidade numa posição 
peculiar. É o país que detém a 
maior biodiversidade do planeta, à 
frente de outros 19 países também 
considerados megadiversos.
São, pelo menos, 46.220 espécies de plantas e 116.692 
espécies de animais conhecidas no país. E estão espa-
lhadas nos seis biomas terrestres (dois deles consi-
derados hotspots1 mundiais de biodiversidade) e três 
grandes ecossistemas marinhos.  O país abriga de 10% 
a 20% do total de espécies do planeta. 

Ao mesmo tempo, o Brasil é um dos maiores produto-
res e exportadores de alimentos do mundo. Produção 
essa que depende dos serviços ecossistêmicos - da 
abundância de água,  da qualidade de solo e da dis-
ponibilidade de polinizadores - e também representa 
uma ameaça contra a integridade dos ecossistemas, 
pela relação com o avanço do desmatamento. 

Na governança interna da biodiversidade, o Brasil 
criou em 1994 o Programa Nacional da Diversidade 
Biológica, o Pronabio, que coordena a Política Na-
cional de Biodiversidade, editada em 2002 (decreto 
4.339). Em 2003, foi criada a Comissão Nacional de 

1 Hotspots são áreas de grande biodiversidade e que se encontram sob ameaça. Em todo mundo, são 35 áreas reconhecidas como tal pela Conservation International, como o Cerrado e a Mata Atlântica, 
no Brasil.

Biodiversidade, a Conabio, com a missão de promover 
a implementação dos compromissos assumidos pelo 
Brasil na Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Como prevê a meta 17 de Aichi, cada país integrante 
da CDB deveria desenvolver, adotar como instrumen-
to político e começar a implementar uma estratégia 
e um plano de ação nacionais para a biodiversidade. 
Desde 2013, por meio de uma resolução (nº 6) da Co-
nabio, o país passou a contar com Metas Nacionais de 
Biodiversidade. Em 2017, publicou a segunda versão 
Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiver-
sidade (EPANB, ou National Biodiversity Strategies 
and Action Plans, NBSAPs, em inglês), também para 
o período do plano estratégico global, até 2020.

É com base na EPANB – o principal instrumento de 
implementação da CDB a nível nacional _ que este 
estudo irá avaliar o desempenho do Brasil na Conven-
ção sobre Diversidade Biológica e com que trunfos e 
desafios chegaremos à 14a Conferência das Partes, em 
Sharm el Sheikh, no Egito. Cabe notar que o Brasil 
ainda não dispõe, às vésperas da COP 14, de um mo-
nitoramento efetivo de suas Metas de Biodiversidade. 

O trabalho está organizado em torno de seis temas: 
áreas protegidas, patrimônio genético, conservação 
de espécies, perda de ecossistemas, uso sustentável da 
biodiversidade e, finalmente, como o tema é trata-
do pelo governo e visto pela sociedade, sob o título: 

“Quem se importa com a biodiversidade”. Ao final, 
o estudo trata da discussão do próximo período de 
compromissos da convenção, pós-2020.

Megadiverso e sob pressão

Dicholophus cristatus 
Seriema

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens

Wied, Maximilian, Prinz von, 
Weimar :im Verlage des Grossherzogl. Sächs.  
priv. Landes-Industrie-Comptoirs,1822-1831.
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É no tema das áreas protegidas 
que o Brasil pode dar uma grande 
contribuição às metas globais de 
biodiversidade. 
A meta nacional número 11 prevê que, até 2020, serão 
conservadas pelo menos 30% da Amazônia, 17% de cada 
um dos demais biomas terrestres e 10% de áreas marinhas 
e costeiras, principalmente áreas de especial importância 
para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos. 

Nessa contabilidade, são consideradas as unidades de 
conservação propriamente ditas e outras categorias 
de áreas oficialmente protegidas, como as Áreas de 
Preservação Permanente, as Reservas Legais e as 
Terras Indígenas. 

De acordo com dados do Cadastro Nacional de 
Unidades de Conservação (CNUC) atualizados até 
o início de julho de 2018, o Brasil detém 18,08% da 
área continental protegida na forma de unidades 
de conservação de proteção integral ou de uso 
sustentável sob gestão da União, dos Estados e dos 
municípios. Do total da área marinha (mar territorial 
mais Zona Econômica Exclusiva), 26,34% encontram-
se protegidas. As UCs continentais e marinhas somam 
2,5 milhões de quilômetros quadrados. Na Amazônia, 
o percentual incluído no SNUC é de 28,07% do bioma, 
já descontadas as sobreposições. No Cerrado, as 
unidades de conservação de proteção integral e de 
uso sustentável somam 8,34% do bioma. Os biomas 

menos protegidos são o Pampa e o Pantanal, com 
respectivamente 2,86% e 4,55% de áreas protegidas. 

Como o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação não contabiliza áreas protegidas 
em propriedades privadas por força do Código 
Florestal, na forma de Áreas de Preservação 
Permanente ou Reservas Legais, nem territórios 
indígenas ou quilombolas, é possível afirmar que 
o país provavelmente superou a meta nacional 11 
no quesito extensão de áreas protegidas, apesar de 
lacunas em alguns biomas. É importante observar, 
no entanto, que o cômputo de APPs e RLs declarado 
nas propriedades rurais e registrado no Sistema 
de Cadastro Ambiental Rural (Sicar) ainda não foi 
validado pelos Estados. Estudo da Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) estima que as 
áreas preservadas nas propriedades privadas somem 
11% do território nacional, um percentual próximo ao 
ocupado por Terras Indígenas (13%). 

Tão importante quanto a extensão das áreas protegidas, 
é preciso considerar a efetividade, representatividade 
e equidade dessas áreas.  O Sistema de Análise e 
Monitoramento de Gestão do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) afere a 
efetividade de gestão das UCs a partir das relações entre 
o que se busca conservar em cada uma delas, os usos das 
áreas e as ações de manejo realizadas pelo órgão gestor. 
Na média, as UCs avaliadas tiveram índice moderado de 
efetividade de gestão, de 50,52%, em 2017. A variação 
é grande, de 78,85% de efetividade aferidos numa área 

de relevante interesse ecológico em Manaus (AM), a 
21,99% obtidos por uma Área de Proteção Ambiental em 
Lagoa Santa (MG).

A Rede WWF também desenvolveu um método para 
a avaliação rápida e priorização das ações de gestão 
em unidades de conservação, o RAPPAM (Rapid 
Assessment and Priorization of Protected Area 
Management). Na média, as UCs avaliadas tiveram 
índice moderado de efetividade de gestão, de 55%, em 
2015. Nessa outra métrica, a  variação é grande, de 82% 
de efetividade aferidos na Estação Ecológica de Maracá 
(RO),  a primeira ESEC do Brasil, a 28% obtidos na 
Floresta Nacional de Jacundá (em Rondônia).

Áreas protegidas
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Outra questão importante nesse 
contexto é a pressão que as UCs 
vêm enfrentando para redução do 
tamanho e do status de conservação. 
Em julho de 2018, o Tribunal de Justiça de 
Rondônia concedeu liminar para restabelecer a 
criação de 11 unidades de conservação no Estado 
que havia sido sustada pela Assembleia Legislativa 
local, como parte de um movimento para barrar 
novas áreas protegidas em Rondônia. 

Medidas Provisórias editadas no final de 2016 pelo 
presidente Michel Temer deram início ao ataque 
mais grave de que se tem notícia, atingindo a 
Floresta Nacional do Jamanxim, criada para conter o 
desmatamento na região da BR-163, no Pará. A Flona 
registrava alta taxa de desmatamento, atribuído a 
conflitos fundiários e à atividade garimpeira ilegal na 
região, e precisava dar passagem a uma ferrovia, a 
Ferrogrão. O governo propunha a redução do tamanho 
ou categoria de proteção de 57% do território da 
floresta nacional. A ameaça foi ampliada no Congresso 
Nacional, onde tramitam projetos que põem em risco 
10% das áreas protegidas do país. Diante da repercussão 
internacional que o caso ganhou, o governo optou por 
enviar um projeto de lei retirando um pedaço menor 
da floresta nacional. A proposta tramita desde julho de 
2017 na Câmara dos Deputados.  

Outra ameaça potencial às áreas protegidas foi 
revelada por estudo do WWF-Brasil, que identificou 
dentro dos limites de Unidades de Conservação e 
de Terras indígenas 5.675 processos de exploração 
mineral ativos, de pedidos de pesquisa a autorizações 
de lavra. Ainda que a Agência Nacional de Mineração 
mantenha esses títulos minerários oficialmente 
“bloqueados”, a simples suposição de existência de 
minerais estimula o garimpo ilegal ou as tentativas 
de regulamentar a exploração mineral em Terras 
Indígenas, mostra o estudo intitulado “Mineração na 
Amazônia Legal e Áreas Protegidas – Situação dos 
Direitos Minerários e Sobreposições”. 

Outro estudo do WWF-Brasil mostrou que, das 
316 Unidades de Conservação federais e estaduais 
na Amazônia, 110 encontram-se potencialmente 
ameaçadas por projetos de infraestrutura. Já o 
desmatamento pressiona 204 UCs do bioma, inclusive 
áreas de proteção integral. A existência de pastagens 
foi flagrada em 181 unidades. Foi registrada também 
a sobreposição de cadastros ambientais rurais 
preenchidos por proprietários rurais com os limites 
de 247 UCs. São sinais de que essas áreas protegidas 
poderão sofrer processos que a literatura acadêmica 
denomina PADDD (do inglês Protected Areas 
Downgrading, Downsizing and Degazettement), 
quando há redução de tamanho ou status de proteção 
das UCs, quando não a sua extinção. 

O ataque às UCs vai na contramão da opinião pública, 
segundo identificou pesquisa encomendada pelo WWF 

ao Ibope em junho de 2018. Numa amostra de 2002 
pessoas ouvidas, nada menos de 80% concordaram 
totalmente com a afirmação de que deveriam ser criadas 
novas áreas protegidas. A percepção é que as áreas 
protegidas melhoram a qualidade do ar, protegem 
nascentes dos rios e a diversidade de plantas e animais, 
nessa ordem. Doar dinheiro ou pagar uma tarifa mais 
alta na conta de água para ajudar a proteger as fontes 
de captação de água são temas que não mobilizam a 
população, no entanto. 

A grande maioria dos brasileiros entende que a 
natureza não é protegida de forma correta: 91% dos 
entrevistados acreditam que mais esforços deveriam 
ser feitos, sobretudo pelo governo, a quem caberia 
cuidar das Unidades de Conservação, na avaliação de 
72% da amostra. 

UCs sobre ataque
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O segundo tema tratado neste 
estudo é provavelmente um 
dos assuntos mais sensíveis 
ao Brasil na próxima COP da 
Biodiversidade.  
Trata do acesso a recursos 
genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados e da 
repartição de benefícios.
A situação é paradoxal: o Brasil detém uma lei bastante 
avançada sobre patrimônio genético (Lei nº 13.123, de 
20 de maio de 2015), regulamentada por um decreto 
presidencial de maio de 2016 (nº 8.722), e que renderá 
em breve o recolhimento pelo uso de informações 
genéticas, recursos que irão para o Fundo Nacional 
de Repartição de Benefícios, uma importante fonte de 
recursos para a conservação da biodiversidade. 

Ao mesmo tempo, o Brasil ainda não ratificou o 
Protocolo de Nagoia de Acesso a Recursos Genéticos e 
Repartição de Benefícios decorrentes da sua utilização 
(em inglês, ABS, de Access and Benefit Sharing), 
embora seja signatário do acordo suplementar à CBD 
desde 2010. A mensagem da Presidência da República 
para a ratificação do protocolo foi encaminhada ao 
Congresso em 2012, às vésperas da Rio+20, e teve 
sua votação trancada por mais de cinco anos, pois a 

Comissão Especial criada no Congresso Nacional para 
avaliar a ratificação jamais se reuniu. 

Os países que ratificam o Protocolo de Nagoia têm 
reforçada a sua soberania para regulamentar o acesso a 
seus recursos genéticos, o que garante que a legislação 
nacional seja respeitada por empresas estrangeiras que 
exploram economicamente produtos baseados no acesso 
a patrimônio genético do Brasil, por exemplo. 

O tema é importante para o Brasil nas negociações 
em curso na CDB por conta de uma outra sigla: 
DSI, do inglês Digital Sequence Information, mas 
que trataremos aqui como informação genética, 
para simplificar. A legislação brasileira já prevê o 
pagamento pelo uso da informação genética contida 
em plantas ou animais, independentemente do uso de 
material genético, uma raiz, o veneno de uma cobra 
ou a resina de uma planta, por exemplo.

Mas essa interpretação não é consenso no âmbito da 
CDB. Ela é defendida pelo Brasil, com apoio de outros 
países megadiversos, em desenvolvimento, e enfrenta 
resistência de grandes laboratórios ou empresas que 
usam informação genética. As pesquisas com esse tipo 
de informação sequenciada, registrada em bancos 
de dados de genomas, abrangem setores como as 
indústrias de cosméticos e de alimentos, agricultura, 
medicina e energias renováveis.

Patrimônio genético

Inajá 
Maximiliana regia 

C. Fr. von Martius. Historia Naturalis Palmarum
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O terceiro tema deste estudo trata da conservação de 
espécies. A meta nacional 12 diz que, até 2020, o risco 
de extinção de espécies ameaçadas terá sido reduzido 
significativamente, tendendo a zero, e sua situação 
de conservação, em especial daquelas sofrendo maior 
declínio, terá sido melhorada. Essa meta faz parte do 
mesmo objetivo estratégico de melhorar a situação da 
biodiversidade que trata das áreas protegidas e também 
tem como objetivo minimizar a perda de variabilidade 
genética no país. 

O Brasil avançou bastante no conhecimento das espécies 
da fauna e da flora.  Como se disse anteriormente, são 
conhecidas no país, pelo menos, 46.220 espécies de 
plantas e 116.692 espécies de animais. Em 2010, foi 
publicado o Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil, 
parte de um esforço ainda não concluído, de atualizar o 
primeiro catálogo da flora brasileira, iniciado em 1840 
pelo naturalista von Martius. Em 2016, foi lançado o 
sistema da Flora do Brasil 2020 online, com detalhes 
das 4.754 espécies de algas, 33.179 de angiospermas, 
1.567 de briófitas, 5.719 de fungos, 29 de gimnospermas 
e 1.353 de samambaias e licófitas.  No mesmo ano, foi 
publicado o sumário executivo do Livro Vermelho da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. E está previsto 
para breve o lançamento da plataforma do Sistema 
Salve, de avaliação de espécies da fauna brasileira. 

As Listas de Espécies da Flora e da Fauna Brasileiras 
Ameaçadas de Extinção em vigor foram publicadas 
em 18 de dezembro de 2014. As listas reconhecem 
2.113 espécies de plantas e 1.173 espécies de animais 

ameaçadas pela expansão agrícola, por grandes obras de 
infraestrutura, por sobre-exploração e tráfico ou ainda 
por espécies exóticas invasoras. Desse total de 3.286 
espécies ameaçadas, 785 encontram-se “criticamente 
em perigo” e apenas uma foi considerada extinta 
na natureza, ou seja, só existe em cativeiro: o pauxi 
mitu, conhecido como mutum-do-nordeste, espécie 
originária da Mata Atlântica de Pernambuco e Alagoas.  
Além da arara-azul-pequena, outras nove espécies são 
consideradas extintas no Brasil: o rato-de-noronha, 
o maçarico-esquimó, o caburé-de-pernambuco, o 
limpa-folha do nordeste, o gritador-do-nordeste, o 
peito-vermelho-grande, a perereca-verde-da-fímbria, o 
tubarão-lagarto e o tubarão-dente-de agulha.

Também houve avanço na criação de Planos de 
Ação Nacional para a Conservação de Espécies 
Ameaçadas de Extinção (PANs), instrumentos para 
combater as ameaças a populações de espécies e 
seus ambientes naturais. Estão vigentes atualmente 
45 PANs, que alcançam 642 espécies ameaçadas, de 
acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio). Nem todos as ações 
recomendadas nos planos estão implementadas.

Apesar do avanço no conhecimento das espécies 
existentes e sob ameaça, o país vem enfrentando 
dificuldades orçamentárias para a sua conservação. 
Estudo feito pelo WWF-Brasil em parceria com a 
Associação Contas Abertas mostrou que o ICMBio, 
responsável pela gestão das Unidades de Conservação 
Federais e pela proteção de espécies ameaçadas, foi a 

autarquia vinculada ao Ministério de Meio Ambiente 
que mais sofreu a redução de gastos neste ano. A 
autorização de gastos entre 2017 e 2018 caiu de R$ 1,256 
bilhão para R$ 708 milhões, uma redução de 44%. 

Para levar adiante a proteção às espécies ameaçadas, o 
Brasil conta com doação do Global Environment Facility, 
o Fundo Mundial para o Ambiente. O GEF disponibilizou 
US$ 13,4 milhões para um período de quatro anos. 
O objetivo do apoio ao programa Pró-Espécies é que, 
até 2022, sejam adotadas medidas de proteção para 
as espécies ameaçadas, em especial para 290 espécies 
atualmente desprotegidas, consideradas em situação mais 
crítica em 12 áreas-chave para a conservação. Mas também 
é previsto o apoio à implementação de PANs. A execução 
do programa está sob a responsabilidade do WWF-Brasil.

Uma iniciativa que merece destaque são os Sítios da 
Aliança Brasileira para Extinção Zero, reconhecidos 
em julho de 2018 por meio de portaria (nº 287), do 
Ministério do Meio Ambiente.  Essas áreas, chamados 
de Sítios Baze, abrigam os últimos refúgios de espécies 
ameaçadas de extinção com distribuição geográfica 
restrita. A portaria fortalece a Aliança Brasileira pela 
Extinção Zero, iniciada em 2006, inspirada em iniciativa 
global. Em reuniões preparatórias da próxima COP 14 
da Biodiversidade, a delegação brasileira defendeu, com 
sucesso, que a iniciativa fosse incluída na recomendação 
a ser apreciada no Egito, como importante meio de 
acelerar as metas.

Conservação de espécies
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O quarto tema desse estudo está relacionado à meta 
nacional número 5. Ela diz que, até 2020, a taxa de 
perda de ambientes nativos será reduzida em pelo 
menos 50% em relação às taxas de 2009, e, na medida 
do possível, levada a perto de zero. 

Uma primeira observação é que a meta específica de 
conservação da biodiversidade é mais ousada do que 
a meta voluntária de redução do desmatamento para 
os dois maiores biomas brasileiros, a Amazônia e o 
Cerrado, estabelecida nas negociações da Convenção 
do Clima, em 2009. Uma segunda observação é que 
os dados oficiais de desmatamento mais recentes 
para esses dois biomas, coletados pelos satélites do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
mostram o país ainda distante do alcance da meta. 

Na Amazônia, entre 2009, ano base da meta 5, e 
2017, o desmatamento passou de 7.464 quilômetros 
quadrados para 6.947 quilômetros quadrados, depois de 
um aumento no ano anterior, e ainda bem distante da 
redução de 50% indicada na meta. No Cerrado, a taxa de 
desmatamento de 2017 é 26% menor do que a de 2009, 
mas seria necessário um esforço bem maior, sobretudo 
na fronteira agrícola do Matopiba, onde a conversão de 
vegetação nativa continua mais acelerada. 

Outro fator preocupante é a interrupção mais recente 
da queda registrada nas taxas. Na Mata Atlântica, 
por exemplo, que tem o desmatamento monitorado 
pela ONG SOS Mata Atlântica e pelo Inpe, verificou-
se um aumento na taxa de 57,7% entre 2015 e 
2016. Desapareceram no período 291 quilômetros 

quadrados de vegetação nativa. Foi a maior taxa de 
desmatamento em dez anos.

Em resumo, apesar do esforço registrado para deter 
o ritmo de desmatamento na Amazônia e no Cerrado, 
com resultados relevantes sobretudo entre 2009 e 
2015, o país ainda está distante de cumprir a meta 
de biodiversidade.  Outra consideração a ser feita é 
a falta de dados atualizados de monitoramento dos 
demais biomas brasileiros. 

Perda de ecossistemas

  Bradypus tridactylus 
Preguiça

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens

Wied, Maximilian, Prinz von, 
Weimar :im Verlage des Grossherzogl. Sächs.  
priv. Landes-Industrie-Comptoirs,1822-1831.
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A meta tratada acima, de 
reduzir em 50% a perda de 
ambientes nativos, faz parte do 
que é provavelmente o maior 
desafio da agenda brasileira 
de biodiversidade: reduzir as 
pressões e promover o uso 
sustentável dos recursos naturais.
Para alcançar esse objetivo, há metas específicas 
sobre o uso sustentável dos recursos pesqueiros e a 
disseminação do manejo sustentável da agricultura, 
temas a serem tratados nos próximos parágrafos. 

Cabe lembrar aqui que a mudança do uso da terra 
e a agropecuária lideram o ranking das emissões de 
gases de efeito estufa no Brasil (SEEG 2016), assim 
como representam importantes vetores de perda 
de biodiversidade terrestre. Além do combate ao 
desmatamento, a principal política pública para 
reduzir a pressão nos ecossistemas terrestres é o 
Plano de Agricultura de Baixo Carbono (ABC).  Entre 
as metas do plano, estão recuperar 15 milhões de 
hectares de pastagens degradadas, expandir o sistema 
de integração lavoura, pecuária e floresta e substituir 
o uso de fertilizantes nitrogenados. 

Estudo feito pelo Observatório ABC mostra que o 
ritmo de adoção do plano está aquém do necessário 

para alcançar seus objetivos até 2020. Outro estudo 
publicado em 2017 pelo Observatório mostra que os 
recursos financeiros disponíveis para a agricultura 
de baixo carbono registraram queda na safra de 
2016/2017. E os produtores rurais contrataram 
apenas 63% do total oferecido na safra, contra 90% de 
contratação registrada na safra de 2012/2013.  

Nos ambientes marinhos, a sobrepesca e a pesca 
predatória têm sido apontadas como  ameaça à 
biodiversidade. O Brasil pouco tem feito para enfrentar o 
problema, mantendo-se distante da meta 6, de garantir, 
até 2020, que o manejo e a captura de peixes se deem 
de forma sustentável. Depois da extinção do Ministério 
da Pesca, em 2016, o assunto ficou subordinado ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e foi 
recentemente deslocado para uma secretaria especial da 
Secretaria Geral da Presidência. 

Em meio à confusão institucional, o monitoramento 
nacional da atividade pesqueira foi interrompido. A 
edição do Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura de 
2011, o mais recente, tem atualização apenas parcial dos 
dados. O documento registrou o aumento de 2,3% da 
pesca extrativa, com uma produção de mais de 800 mil 
toneladas. Faltam dados consolidados e confiáveis sobre 
a atividade no país nos útimos anos. A lista de espécies 
ameaçadas de extinção, publicada em 2014, relaciona 
475 espécies aquáticas nessa condição, entre elas o 
pargo, o lambari, a piaba, o cascudo e o bagre. Duas 
espécies são consideradas extintas: o tubarão-lagarto e o 
tubarão-dente-de-agulha. 

Uso sustentável da biodiversidade

Mauritia vinifera. Buriti   
C. Fr. von Martius. Historia Naturalis Palmarum 1823-1850
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Uma pesquisa de opinião feita pelo WWF 
Internacional em 2018 em 10 países, inclusive 
o Brasil, mostrou que uma grande parcela dos 
brasileiros (67%) se sente responsável por proteger a 
biodiversidade e a natureza, embora a compreensão 
sobre o que seja biodiversidade seja limitada e apenas 
36% dos entrevistados sejam favoráveis a reduzir do 
volume de terra usada pela agricultura e pecuária 
para destinar maiores áreas à conservação. O projeto 
integra a International Climate Initiative, do governo 
alemão.

Ao mesmo tempo em que sete entre dez brasileiros se 
importam com a biodiversidade a ponto de se sentir 
comprometidos em protegê-la, o tema é periférico no 
quadro mais amplo das políticas públicas brasileiras.

Um quinto tema de análise neste relatório está 
justamente relacionado com o primeiro dos objetivos 
estratégicos das metas nacionais de biodiversidade, 
de fazer com que as preocupações com a 
biodiversidade permeiem o governo e a sociedade. 
Nos interessa aferir, ainda que de maneira preliminar, 
o engajamento dos diferentes setores do governo na 
conservação e no uso sustentável da biodiversidade. 

O critério de análise foi a participação de órgãos do 
governo que aderiram ou enviaram contribuições para 
o desenvolvimento de ações da Estratégia e Plano de 
Ação Nacionais para a Biodiversidade. O documento 
de 264 páginas da Estratégia, publicado em 2017, lista 
as instituições que participaram da elaboração das 
721 ações do plano. 

Como instituições “contribuintes e aderentes” ao plano, 
o documento cita a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e os ministérios da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, da Saúde, 
do Planejamento e do Turismo. Os ministérios do 
Planejamento e da Agricultura teriam contribuído 
com o texto, assim como o Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), subordinado ao Ministério de Minas e Energia. 

O Ministério da Fazenda, embora convidado, não deu 
nenhuma contribuição nem aderiu ao Plano de Ação. 
Poderia ter participado, por exemplo, do processo 
de regulamentação das Cotas de Reserva Ambiental, 
mecanismo criado pelo Código Florestal de 2012 para 
compensar passivos ambientais e incentivar a conservação 
de vegetação nativa em propriedades rurais. 

A participação do Ministério da Agricultura não 
assegura apoio da pasta à gestão mais sustentável 
dos recursos hídricos e do solo. O atual ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, é autor do projeto de lei que 
tramita no Congresso Nacional e que flexibiliza o uso 
de agrotóxicos no país. O projeto também é conhecido 
como Pacote do Veneno e muda a denominação de 
agrotóxicos para defensivos fitossanitários, como 
preferem representantes do agronegócio. 

O Estado do Mato Grosso, base eleitoral de Maggi, 
é o que mais consome agrotóxicos no Brasil, um dos 
países que mais usam agrotóxico no mundo. Pesquisa 
publicada em 2017 mostra que as culturas de soja 
foram as que mais usaram agrotóxico no Brasil (63%), 
seguidas pelas culturas de milho e cana de açúcar. O 

consumo por hectares foi liderado pelos cultivos de 
fumo, algodão, cítricos, tomate, soja, uva, banana, 
arroz, mamão, milho e girassol. 

A atual conjuntura pode ser entendida como período 
de retrocesso na agenda da biodiversidade, sobretudo 
pela força que a chamada bancada ruralista ganhou 
no Congresso Nacional. 

Quem se importa com a biodiversidade?
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O debate sobre o plano estratégico da Convenção 
sobre Diversidade Biológica para o período pós-
2020 já começou. A proposta brasileira mantém a 
visão do planejamento estratégico que conduziu a 
CDB e os planos nacionais até aqui, de uma vida 
em harmonia com a natureza. Diferentes cenários 
sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos 
indicam como improvável que os atuais padrões de 
consumo respeitem limites ecologicamente seguros 
nas próximas décadas. Por isso, a necessidade de 
um compromisso global ampliado de proteção da 
biodiversidade é considerada ainda mais relevante no 
período que se segue às atuais metas. 

Os avanços feitos até aqui e o nível de ambição 
necessário para alcançar o objetivo geral de um 
futuro em harmonia com a natureza devem  calibrar 
os novos objetivos. O documento brasileiro fala em 
ampliar a extensão das áreas protegidas -consideradas 
como o mais relevante instrumento para manter a 
diversidade biológica- e sobretudo garantir que sejam 
bem manejadas e ecologicamente representativas. 
O texto também indica a necessidade de reforçar a 
Aliança pela Extinção Zero, com a identificação de 
áreas de refúgio para espécies ameaçadas. 

O documento preparado pela área ambiental do 
governo brasileiro considera inaceitável a perda de 
uma proporção significativa da biodiversidade nas 
próximas décadas. Por isso, a nova agenda deve 
garantir que os impactos da atividade humana 
sobre a natureza respeitem limites ecologicamente 

seguros, evitando colapsos de ecossistemas e perda 
de biodiversidade. Como a ciência lida com incertezas 
sobre os limiares de ruptura dos ecossistemas, o plano 
estratégico deve trabalhar na prevenção dos riscos 
conhecidos e manter o princípio da precaução. 

Há uma preocupação de articular a agenda da 
biodiversidade com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Sobretudo os objetivos 14 e 
15 da agenda das Nações Unidas, considerados 
mais estreitamente relacionados com os objetivos 
da Convenção sobre Diversidade Biológica. Esses 
objetivos tratam, respectivamente, da conservação 
e uso sustentável dos oceanos e de deter e reverter a 
degradação dos ecossistemas terrestres,  a perda de 
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. 

E ainda há uma questão de enfoque a ser dado às 
futuras metas, de forma a que o plano estratégico para 
a biodiversidade não seja visto como um custo extra 
para a sociedade ou uma barreira ao desenvolvimento 
econômico, mas como um investimento para 
promover benefícios para todos. É considerado um 
grande desafio promover o engajamento social para a 
agenda pós-2020. 

O Brasil estuda lançar a proposta 
para declarar o período entre 
2021 e 2030 a Década das Nações 
Unidas sobre Conectividade e 
Restauração de Ecossistemas, 
com o objetivo de apoiar a 
implementação dos tratados 
internacionais de Biodiversidade, 
de Mudança Climática e de 
Combate à Desertificação, 
no contexto dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. 

E depois de 2020?
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O BRASIL CAMINHA PARA UM FUTURO EM HARMONIA COM A NATUREZA?
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BIODIVERSIDADE
Brasil é o país que detém a maior 
biodiversidade do mundo, à frente de outros 
19 também considerados megadiversos. 
Temos entre 10% a 20% do total de espécies 
do planeta.

CONSERVAÇÃO
Até 2020, serão conservadas pelo menos 
30% da Amazônia, 17% de cada um dos 
demais biomas terrestres e 10% de áreas 
marinhas e costeiras, principalmente 
áreas de especial importância para a 
biodiversidade e serviços ecossistêmicos, diz 
a meta nacional 11.

ESPÉCIES NO BRASIL 
São, pelo menos, 46.220 espécies de plantas 
e 116.692 espécies de animais conhecidas 
no país. Elas encontram-se em seis 
biomas terrestres (dois deles são hotspots 
mundiais de biodiversidade) e três grandes 
ecossistemas marinhos.

REGRAS DA CDB
A CDB define regras para a conservação 
e o uso sustentável da biodiversidade em 
cada país signatário do tratado, bem como 
para a repartição equitativa dos benefícios 
provenientes do uso econômico dos recursos 
genéticos.


