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RESUMO 

 

Diante de um notório desequilíbrio do ecossistema global, tendo em vista a indiscriminada de-

manda ambiental ao longo da história, avalia-se a possibilidade de implementação de um de-

senvolvimento sustentável no Brasil, que gere, sobretudo, autonomia tecnológica. Levando 

em consideração a realidade histórica dos países tropicais em desenvolvimento, arraigados no 

velho pacto colonial, como exportadores de matéria prima barata e importadores de manufatu-

ras e tecnologia, questiona-se a factibilidade de superação desta realidade, a partir do uso da 

bioprospecção. Nesse assunto, a grande expoente do tema é a Costa Rica, país latino-

americano que, a partir da experiência do Instituto Nacional de Biodiversidade da Costa Rica 

(INBio), vem servindo de inspiração para o mundo. Sendo o Brasil um dos países com maior 

biodiversidade, torna-se imprescindível a utilização do seu patrimônio genético e dos seus 

recursos naturais como componentes estratégicos para um projeto desenvolvimentista, que 

respeite o meio ambiente e promova o bem-estar da humanidade no tempo.  

 

Palavras-chave: Patrimônio genético. Biodiversidade. Desenvolvimento sustentável. Bio-

prospecção. INBio. Marco da Biodiversidade. 

 

ABSTRACT 

 

Due to the unbalanced global ecosystem, considering the inapropriate use of natural resour-

ses throughout the history, it is taken under consideration the possibility of a Brazilian sus-

tainable development that could provide technological autonomy. It is questioned the viability 

of the use of bioprospection as an alternative for the developing tropical countries' reality, 

which have been facing the consequences of the history of colonialism, in which they were the 

exporter of cheap raw material and importer of manufacture and technology.  Costa Rica, a 

Latin American country, through its National Institute of Biodiversity (INBio), has been con-

sidered a global example in this matter. Since Brazil is one of the countries with greatest bio-

diversity, the use of its genetic heritage and natural resourses as strategic tools for a develo-

pment project are necessary. All that respecting the environment and the well being of human 

kind within time.  
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INTRODUÇÃO 

 

Frente ao predomínio de uma visão individualista da modernidade, insustentá-

vel devido à fundamental existência de um equilíbrio ambiental para a manutenção da vida, os 

novos movimentos sociais estão trilhando um caminho rumo à sustentabilidade a partir de 

uma racionalidade ambiental. Embora a preocupação mundial com relação aos problemas 

ambientais venha crescendo desde a década de 1970, ocasião da primeira Conferência Inter-

nacional para discussão do tema, é notório o fato de que ainda estamos distantes de alcançar 

uma relação mais harmoniosa com o nosso meio. Dentre as justificativas, está a falta de von-

tade política, de priorização dos assuntos ambientais e, principalmente, a ausência de condi-

ções técnicas e financeiras. 

Ao transitar pelas inúmeras possibilidades de se compreender o direito ambien-

tal, tendo em vista a sua abrangência e capacidade de transformação, afunila-se para um as-

sunto cuja validade se identifica na real possibilidade de utilização, observando a urgência 

que a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais requer. O objeto deste estudo diz 

respeito à importância da promoção do desenvolvimento sustentável, associada à conservação 

da biodiversidade, a partir da chamada bioprospecção. Após delinear a propagação da temáti-

ca (sustentabilidade) no ambiente internacional, perpassando pelas legislações internas, o es-

tudo de caso se desenvolverá a partir da experiência do Instituto Nacional de Biodiversidade 

da Costa Rica (INBio), que serve de modelo quando o assunto é a bioprospecção, cujos deta-

lhes serão apresentados mais adiante.  

O ponto de partida deste artigo se dará a partir da necessidade de escolha pelo 

direito sustentável. Trata-se de uma opção ao direito agrário
1
, pois supera as objeções anteri-

ormente formuladas, que negavam o entrosamento entre proteção ao meio ambiente e desen-

volvimento. A ideia de que não é possível unir desenvolvimento e sustentabilidade já está 

superada e é a partir disso que este trabalho se deslanchará. A primeira parte do desenvolvi-

mento trata do caminho percorrido pelos Estados e organizações internacionais, através de 

conferências, para definir um plano de ação. A estreia da discussão internacional acerca da 

temática ambiental se deu na Conferência de Estocolmo, em 1972. Em uma lacuna de duas 

décadas até a realização do segundo encontro, apenas um evento delineou avanços: o relatório 

da Comissão Mundial de Meio Ambiente de 1987 trouxe a definição do conceito de desen-

volvimento sustentável. 
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O conceito surge com o intuito de tornar palpável uma filosofia, cujo fim é lo-

grar o bem-estar da humanidade no tempo. Para se desenvolver é preciso conservar e proteger 

o meio ambiente, com pragmatismo, pois é a única maneira de garantir a sobrevivência do 

planeta. Ao colocar o desenvolvimento humano no centro de toda reflexão, tem-se, com cla-

reza, que este deverá se apresentar de maneira sustentável. Ou o homem aprende a tomar to-

das as medidas necessárias para assegurar um mundo melhor às gerações futuras, ou elas não 

existirão. Ao assumir a responsabilidade, o mecanismo indispensável para efetuar esse tipo de 

desenvolvimento é intrinsicamente ligado aos recursos naturais. 

  

Os grandes problemas ambientais como a mudança climática, o esgotamento da ca-

mada de ozônio, inversão térmica, o desmatamento e a desertificação, entre outros, 

seguramente estimularam mudanças imprescindíveis nas tipologias das doenças hu-

manas e dos seres vivos em geral. Frente a esse grande desafio, “o acesso a uma di-

versidade genética abundante será a chave para a sobrevivência da humanidade. Se a 

diversidade desaparece, a ela seguirá o nosso próprio desaparecimento” (Villamar, 

2001, tradução nossa
2
). 

 

Um dos maiores frutos da Eco-92, como ficou conhecida a segunda conferên-

cia internacional para discutir assuntos ambientais, foi a elaboração da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (CDB). A partir dela, a responsabilidade de conservação passou a ser 

coletivizada internacionalmente e a utilização dos recursos biológicos, regulamentada. A con-

solidação do que se construiu na CDB ocorre, anos mais tarde, através do Protocolo de Nago-

ya, que aprofunda as regras de acesso e repartição de benefícios no uso e no intercâmbio dos 

recursos genéticos, aumentando a proteção dos mesmos e a sua manutenção ao longo do tem-

po.  

A segunda parte do desenvolvimento sucede com a mudança da ótica interna-

cional para a nacional. Em meio a tantas conferências, tratados e acordos internacionais, a 

maneira como a temática se desenvolve na legislação brasileira abrirá caminho para avaliar se 

o que tem sido colocado em prática na Costa Rica pode servir de modelo no país. Antes da 

promulgação da Lei da Biodiversidade, conhecida como Marco da Biodiversidade, o Brasil 

foi regido, temporariamente, pela Medida Provisória 2186-16/2001. Existem alguns pontos 

que devem ser analisados criticamente, tendo em vista terem ocorrido mudanças entre uma e 

outra, que podem ser interpretadas como um retrocesso. 

Por fim, chega-se à terceira e última parte do desenvolvimento, que traz um es-

tudo de caso sobre a solução encontrada pela Costa Rica. Um país latino-americano em de-

senvolvimento, com vasto acervo de biodiversidade e, assim como o Brasil, comportava-se 

tradicionalmente como exportador de matéria-prima e importador de manufaturas e tecnologi-
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as, obedecendo ao velho pacto colonial. Tem-se como matéria pacificada, que os países que 

detêm a maior parte dos recursos naturais remanescentes são, geralmente, os mais pobres e 

desprovidos de condições para investimentos em ações de conservação. Não há como discor-

dar, também, que do outro lado, os países ou companhias que detêm os recursos financeiros, 

quando estão dispostos a cooperar, não o fazem por puro e simples altruísmo. Há sempre um 

interesse, que será declarado na contrapartida.   

Diante desta situação, a bioprospecção, que é o termo utilizado para definir a 

exploração sistemática e legal da diversidade de vida existente em determinado local para 

identificação de recursos genéticos e bioquímicos para fins comerciais (Galoro, 2007), vem 

sendo utilizada como alternativa à questão. A exploração consciente passou a ser executada, a 

partir da reversão dos lucros, obtidos com empresas privadas, para a conservação. Um exem-

plo é a elaboração de novas drogas para uso medicinal, a partir de componentes ou princípios 

ativos. O INBio, trabalhando em conjunto com o governo costarriquenho, no começo da dé-

cada de 1990, firmou o primeiro contrato de bioprospecção com a farmacêutica Merck & Co. 

O estudo da professora Neiva Galoro sobre o pioneirismo da Costa Rica na uti-

lização da bioprospecção para a conservação biológica, mais especificamente, no que diz res-

peito à experiência do INBio, servirá de base para esta etapa do artigo. 

  

O INBio, segundo definição encontrada em sua página eletrônica, “é uma organiza-

ção da sociedade civil, de caráter não governamental sem fins lucrativos, com fim de 

reconhecido interesse público, que trabalha em estreita colaboração com diversos 

órgãos do governo, universidades, setor empresarial e outras entidades públicas e 

privadas, dentro e fora do país”. A organização tem personalidade jurídica e trabalha 

visando conhecer a diversidade biológica do país, promovendo sua conservação e 

uso sustentável. ” (Neiva apud Zeledón, 2000). 

 

A gestão dos recursos naturais, conforme leciona Neiva, se faz necessária, à 

medida que o meio ambiente se apresenta como fonte de matérias primas essenciais tanto para 

a sobrevivência, como para a base econômica. Trata-se de uma maneira mais realista de lidar 

com o assunto, sem se isentar do dever de conservar.  

As estratégias utilizadas pelo INBio podem ser de grande utilidade, quando se 

observa a urgência de se colocar em prática as diretrizes da Convenção sobre a Diversidade 

Biológica e do Protocolo de Nagoya, os quais o Brasil é signatário. Isto, pois, elas foram es-

truturadas levando em consideração a realidade histórica dos países tropicais em desenvolvi-

mento, que não deixa de ser parte da realidade brasileira. Desta maneira, será feita uma análi-

se histórica da temática ambiental no cenário internacional, bem como da tutela do patrimônio 
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genético e da biodiversidade no Brasil, para, então, com o estudo de caso, verificar se é possí-

vel implementar esse sistema aqui, ponderando as diferenças entre as duas realidades. 

 

1 O SURGIMENTO DA QUESTÃO AMBIENTAL E DO CONCEITO DE DESEN-

VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO CENÁRIO INTERNACIONAL 

 

O impacto da civilização moderna, especialmente a partir da industrialização 

na segunda metade do século XIX, promoveu a difusão e a consolidação da sociedade de con-

sumo, servindo de exemplo e estímulo para os países em vias de desenvolvimento, impulsio-

nado pelos modos de vida do Ocidente. O descontrole gerado pelo excesso de consumo, sem a 

devida preocupação com a finitude dos recursos naturais, provocou um desequilíbrio nos pro-

cessos naturais de manutenção da vida. Por crise ambiental, compreende-se o fenômeno onde 

o crescimento econômico desenfreado, estimulado pelo avanço de um elevado nível de de-

senvolvimento e padrão de vida, gerou problemas de caráter ecológico e ambiental de tão 

grande magnitude que, pela primeira vez na história colocou-se em risco a continuidade da 

vida humana na Terra.  

Em meados do século XV, no Ocidente, o limitado desenvolvimento tecnoló-

gico fez com que o planeta Terra ainda fosse visto como um lugar vasto e desconhecido. As 

Grandes Navegações foram o ponto de partida, ainda sob a ótica do ocidente, de exploração e 

conhecimento de tudo aquilo que ficava além mar. Para esses navegadores e seus governos, o 

mundo era gigantesco, onde a exploração jamais seria vista como o início do esgotamento dos 

recursos naturais e que isso poderia, algum dia, ser prejudicial à humanidade. Cinco séculos 

mais tarde, o mundo começou a se apresentar de uma maneira mais frágil para os seus habi-

tantes. O conhecimento da existência de asteroides, por exemplo, assustou a humanidade pela 

possibilidade de ser atingida por um deles; ou mesmo a possibilidade catastrófica de desastre 

e destruição global, que ficou absolutamente clara após a explosão das primeiras bombas nu-

cleares nos anos 40. Faz-se necessário salientar que o impacto das catástrofes ecológicas tam-

bém foi fundamental para atrair a opinião pública sobre o assunto. 

Observa-se o planeta sob um novo olhar, quando ele se apresenta como um lu-

gar suscetível a perecer por fenômenos naturais, como o impacto de um asteroide de tamanho 

considerável, mas, acima de tudo, pela própria ação do ser humano, que com o seu modelo de 

vida contemporâneo desencadeou uma série de eventos que colocam em cheque o equilíbrio 

do ecossistema global. A medida em que estudiosos foram se convencendo de que a ação do 
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homem ameaça as condições que permitem o desenvolvimento normal da vida no planeta, o 

tema da superação desse problema tem sido prioridade na política global (Saavedra, 2014). 

O primeiro debate acerca da questão ambiental realizou-se, por convocação da 

Organização das Nações Unidas, na 1ª Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, em Es-

tocolmo em 1972. Naquela ocasião afirmou-se formalmente que o mundo estava enfrentando 

uma crise ambiental global e que a partir de então se iniciariam ações conjuntas para superar o 

problema, criando, entre outras medidas, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambi-

ente (PNUMA). No mesmo ano, foi publicado na Grã-Bretanha The Ecologist's Blueprint for 

Survival (Manifesto Ecologista para a Sobrevivência), elaborado por Edward Goldsmith e 

outros. O manifesto apresentava a análise de que a humanidade, afundada em uma situação de 

crise ambiental e ecológica total, possuía, como única solução, o dever de criar uma nova or-

ganização da sociedade mundial sob a doutrina ecológica, sintetizada na ideia de que o mun-

do, por possuir recursos finitos, não pode sofrer, por tempo indeterminado, um aumento da 

demanda ecológica (Saavedra, 2014). 

Embora o assunto tenha sido levantado em 1972, ele não foi liquidado, tendo 

em vista a existência de complexidades e contradições na Conferência. Em termos gerais, 

pode-se afirmar que, mesmo com a iminência de um boicote internacional, por questões polí-

ticas que envolviam o encontro, a ideia de crise ambiental foi inscrita formalmente na agenda 

política mundial. Deve-se atentar para o fato de que os países latino-americanos tiveram um 

papel destacado ao unir o tema da proteção ambiental com o do desenvolvimento. Foi no ano 

de 1987 que foi publicado o relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvol-

vimento (CMMAD), liderado pela norueguesa Gro Harlem Brundtland, “Nosso Futuro Co-

mum”, no qual se definiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Segundo Enrique Igle-

sias:  

 

[...] foram os representantes do Terceiro Mundo que defenderam que o crescimento 

econômico e o desenvolvimento acelerado eram as prioridades para solucionar as 

condições de subdesenvolvimento, portanto era necessário superar o conflito entre 

desenvolvimento e preservação ambiental. Era preciso conciliar ambos os conceitos, 

compreendendo-se que, assim como a exploração da natureza era um fenômeno 

inevitável e necessário para o progresso, também era necessário que a sua 

exploração fosse o mais racional possível para minimizar os danos ambientais 

(1983, apud Saavedra, 2014).   

  

De maneira geral, este novo estilo de desenvolvimento busca a existência de 

soluções específicas aos problemas particulares de cada região, levando em conta os dados 

ecológicos, culturais, necessidades imediatas e de longo prazo. Desta feita, ele se caracteriza 
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como um desenvolvimento orientado pelo princípio da justiça social em harmonia com a na-

tureza e não de sua dominação. O desenvolvimento sustentável satisfaz as necessidades da 

geração presente, sem comprometer as capacidades das gerações futuras de satisfazer as pró-

prias necessidades. A criação deste conceito, fruto de uma intensa negociação política entre 

países subdesenvolvidos e desenvolvidos, propiciou a convocação de uma nova cúpula ambi-

ental, a ser realizada no Rio de Janeiro, em 1992, desta vez intitulada “Conferência das Na-

ções Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, também conhecida como Cúpula da 

Terra. Seu impacto era indiscutível, não somente por relançar a questão ambiental como um 

dos assuntos mais importantes da agenda política mundial, como pelo seu caráter de urgência, 

tendo em vista a última reunião ter acontecido 20 anos antes. 

 

2 CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA 

 

Embora a ECO-92, como também é conhecida a Convenção, não tenha satisfei-

to por completo as expectativas dos seus observadores, ela teve como um dos seus frutos a 

elaboração de um tratado internacional multilateral, a chamada Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB). Como o próprio nome sugere, o tratado tem como objetivo a proteção da 

diversidade biológica e dos valores ecológico, genético, social, econômico, científico, educa-

cional, cultural, recreativo e estético que são intrínsecos à mesma. Seu teor garante também 

que os Estados tenham direitos soberanos sobre os seus próprios recursos biológicos, de modo 

que eles são igualmente responsáveis pela conservação de sua diversidade e pela utilização 

sustentável de seus recursos.  

A convenção não apenas responsabiliza os Estados individualmente na sua 

conservação, como é enfatizada a importância e a necessidade de se promover a cooperação 

internacional, regional e mundial entre os Estados e as organizações intergovernamentais e o 

setor não-governamental para a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentá-

vel de seus componentes. Ao se valorar o caráter científico e educacional do tratado, determi-

na-se a urgência de se desenvolver capacitação científica, técnica e institucional que propor-

cione o conhecimento fundamental necessário ao planejamento e implementação de medidas 

adequadas à conservação.  

Faz-se necessário enfatizar que a exigência fundamental para a conservação da 

diversidade biológica é que ela seja in situ
3
 dos ecossistemas e dos habitats naturais e a que a 

manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies ocorra no seu meio natural; ob-

servando, ainda, que as medidas de conservação ex situ
4
 desempenham igualmente um impor-



 

 

8 

tante papel. Para não faltar com justiça, a convenção reconhece a estreita e tradicional depen-

dência dos recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas e lhes 

presta o devido respeito. Estabelece que é desejável repartir, equitativamente, os benefícios 

derivados da utilização do conhecimento tradicional. 

Em síntese, a Convenção destaca como principais objetivos para os países sig-

natários: a conservação da biodiversidade, o seu uso sustentável e a justa e equitativa distri-

buição dos benefícios advindos do uso econômico dos recursos genéticos, devendo ser respei-

tada a soberania nacional sobre o patrimônio existente em seu território. Dentre seus meca-

nismos, estão previstas iniciativas de melhoria de gestão, de criação de áreas protegidas e de 

fiscalização. Desde a Cúpula da Terra, o tratado foi assinado por 175 países, dentre os quais 

168 a ratificaram, incluindo o Brasil (Decreto Nº 2.519 de 16 de março de 1998). Tendo em 

vista a sua antecipação em relação a outros tratados, assim como da grande adesão que encon-

trou junto aos Estados e da extensão dos objetivos que estabelece, a Convenção é considerada 

um documento marcante para o desenvolvimento sustentável. Fato é que, pela primeira vez, a 

conservação da diversidade biológica é vista como uma preocupação comum da humanidade 

pelo direito internacional (Convenção Sobre Diversidade Biológica). 

A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável foi o encontro interna-

cional que deu sequência à ECO-92, para discutir soluções já propostas pela Agenda 21
5
, para 

que pudesse ser aplicada de forma coerente, não só pelo governo, mas também pelos cida-

dãos, realizando uma agenda 21 local, e implementando o que fora discutido em 1992. O 

evento, que ficou conhecido como Rio+10 ou Cúpula da Terra II, ocorreu na cidade de Joha-

nesburgo, África do Sul, em 2002. A Declaração de Johanesburgo, fruto da conferência, rea-

firma os compromissos firmados entre os países que participaram da reunião no Rio de Janei-

ro.  

Em seu teor, são elencados os desafios enfrentados pelas nações ali representa-

das, assim como, também foi reafirmado o compromisso com o desenvolvimento sustentável, 

frisada a importância da cooperação entre as nações e assumido o compromisso de agir em 

conjunto para a concretização do objetivo de garantir às futuras gerações um mundo melhor. 

Suas recomendações incluíram novas formas de educação, preservação de recursos naturais e 

participação no planejamento de uma economia sustentável. No entanto, tanto a Cúpula da 

Terra II, como o plano de ações que foi firmado não deixou a impressão de que um grande 

avanço ocorreria. Para as ONGs ambientais que participaram do evento, o Plano foi vago, ao 

não estipular prazos e metas (Faria). 
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3 PROTOCOLO DE NAGOYA  

 

Embora a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável não tenha con-

templado todos os anseios dos ambientalistas, governos e ONGs ali presentes, ela foi o impul-

so necessário para a criação de um regimento internacional que regula o acesso e a repartição 

justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização de recursos genéticos. Em 2004, o 

Grupo de Trabalho Aberto Ad Hoc sobre Acesso e Repartição de Benefícios (ABS, na sigla 

em inglês), criado no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), recebeu a 

tarefa de negociar um regime internacional sobre acesso e repartição de benefícios. Depois de 

seis anos de negociações, o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos e Repar-

tição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados de sua Utilização foi adotado em Nagoya, 

no Japão, no ano de 2010. 

O protocolo é um acordo suplementar à Convenção sobre Diversidade Biológi-

ca, que se baseia nos princípios fundamentais de acesso e repartição de benefícios consagra-

dos no artigo 15º da mesma; relevante tanto para setores comerciais, como não comerciais, 

envolvidos no uso e no intercâmbio dos recursos genéticos. Esses princípios sustentam a ne-

cessidade de obtenção, pelos usuários de recursos genéticos, do consentimento prévio funda-

mentado do país em que o recurso genético está localizado. Os países provedores devem ela-

borar regras e mecanismos justos, transparentes e não-arbitrários de acesso ao seu patrimônio 

genético. Entretanto, isso não é o bastante. Além da negociação entre as partes, com o estabe-

lecimento de condições de acesso e uso desse recurso, através da assinatura de termos mutu-

amente acordados, a garantia de repartição com o provedor dos benefícios oriundos da utiliza-

ção dos recursos genéticos é considerada pré-requisito para seu acesso e uso, conforme se 

verifica nos termos do Protocolo: 

 

Artigo 5, parágrafo 5º: Cada Parte tomará as medidas legislativas, administrativas e 

de política, conforme adequado, para que os benefícios decorrentes da utilização do 

conhecimento tradicional associado a recursos genéticos sejam repartidos de forma 

justa e equitativa com as comunidades indígenas e locais detentoras desse conheci-

mento. Essa repartição deve se dar em termos mutuamente acordados. 

 
De modo que os fornecedores, por exemplo, países detentores de grande biodi-

versidade, e usuários de recursos genéticos, como empresas farmacêuticas, desfrutarão de 

maior segurança jurídica e transparência em suas relações. Ao garantir a segurança jurídica e 

a promoção da repartição de benefícios, o Protocolo de Nagoya incentiva o desenvolvimento 

de pesquisas sobre os recursos genéticos, podendo levar a descobertas que beneficiem a todos, 

como é possível se observar, in verbis: 
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Artigo 8: No desenvolvimento e implementação de sua legislação ou requisitos re-

gulatórios sobre acesso e repartição de benefícios, cada Parte deve: 

  

(a) Criar condições para promover ou encorajar pesquisa que contribua para a con-

servação e uso sustentável da diversidade biológica, particularmente nos países em 

desenvolvimento, incluindo por meio de medidas simplificadas de acesso para fina-

lidades de pesquisa não-comercial, levando em consideração a necessidade de mu-

dança de intenção para essa pesquisa; 

 

O protocolo também cria incentivos para a conservação e o uso sustentável dos 

recursos genéticos, aumentando, assim, a contribuição da biodiversidade para o desenvolvi-

mento e bem-estar humano. 

Outra inovação advinda com o Protocolo de Nagoya diz respeito aos mecanis-

mos implementados para alimentar a Base de Dados sobre Acesso e Repartição de Benefícios, 

de modo que ocorra um intercâmbio de informações, conforme prevê o artigo 14 do mesmo. 

Sem prejuízo da proteção da informação confidencial, as partes deverão disponibilizar a esse 

banco de dados os conhecimentos relativos ao acordo, de modo que trocas futuras possam se 

beneficiar das soluções anteriormente encontradas. Assim, as partes deverão encorajar prove-

dores e usuários de recursos genéticos e/ou conhecimento tradicional associado a inserirem 

provisões nos termos mutuamente acordados, que abarquem resoluções de disputas, incluin-

do: a jurisdição a que submeterão, medidas legislativas, administrativas e políticas sobre aces-

so e repartição de benefícios, informações sobre autoridades nacionais competentes, incluindo 

àquelas de comunidades indígenas e locais, autorizações emitidas no momento do acesso, 

como evidência da decisão de concessão de consentimento prévio e sobre o estabelecimento 

de termos mutuamente acordados, modelos de cláusulas contratuais, métodos e ferramentas 

para monitorar os recursos, opções alternativas para a resolução de disputas, código de condu-

ta e melhores práticas, dentre outros. A centralização da informação permite uma melhor uti-

lização dos recursos genéticos, a partir de um gerenciamento da mesma, configurando, por-

tanto, uma proteção supranacional.  

Sobre capacitação, leciona o artigo 22 do Protocolo, que as partes deverão tra-

balhar em conjunto na criação e desenvolvimento de capacidades e no fortalecimento de re-

cursos humanos e capacidades institucionais, para a efetiva implementação do mesmo nos 

países em desenvolvimento. O caminho, para se lograr êxito, deverá ser conduzido no sentido 

de facilitar o envolvimento de comunidades indígenas, organizações não governamentais e o 

setor privado. Conforme explicitado anteriormente, as informações relativas à capacitação e 

ao desenvolvimento em nível nacional, regional e internacional, deverão ser disponibilizadas 
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na Base de Dados sobre Acesso e Repartição de Benefícios com vistas a promover sinergia e 

coordenação sobre o tema, conforme determina o parágrafo 6º do referido artigo. 

O último tópico importante está relacionado ao que trata o artigo 23, em con-

formidade com os de número 15, 16, 18 e 19: transferência de tecnologia, colaboração e coo-

peração. Para atingir o objetivo de acesso à tecnologia e transferência da mesma para Estados 

parte em desenvolvimento, as partes deverão colaborar e cooperar com programas de pesquisa 

técnica e científica em desenvolvimento. Deste modo, será permitido a esses países o desen-

volvimento e o fortalecimento de uma sólida base técnica e científica para a realização dos 

objetivos da Convenção e do Protocolo. Sempre que for possível, essas atividades colaborati-

vas devem reunir uma parte que seja provedora de recursos genéticos, que seja país de origem 

do recurso, e outra que tenha adquirido o recurso genético em conformidade com a Conven-

ção. 

Faz-se mister ressaltar que até mesmo os países que não o ratificaram serão 

obrigados a segui-lo, caso negociem com países signatários. O protocolo também garante que 

as legislações nacionais sobre biodiversidade sejam respeitadas, ao reforçar a soberania dos 

países na regulamentação do acesso a seus recursos genéticos. Isso evita, por exemplo, que 

uma empresa estrangeira registre como seus recursos originários de outro país, como ocorreu 

no Brasil, de 2003 a 2007, onde o açaí foi patenteado pela companhia japonesa K.K. Eyela 

Corporation. (O que é o Protocolo de Nagoia, 2014). Todavia, é necessário pontuar que o 

Brasil, embora signatário do acordo em 2010, manteve-se fora das negociações, por ainda não 

ter ratificado o documento, fruto de contínua pressão feita pelo setor do agronegócio brasilei-

ro. 

 

 

4 A REGULAMENTAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS 

NO BRASIL  

 

Independente da não ratificação do Protocolo de Nagoya, o Brasil, como visto 

anteriormente, comprometeu-se de duas maneiras na ocasião da Eco-92. Na qualidade de anfi-

trião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, assinou a 

Convenção da Diversidade Biológica e a Agenda 21. No intuito de implementar os objetivos 

ali propostos, quais sejam, a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de 

seus componentes e a repartição justa e equitativa de benefícios derivados da utilização dos 

recursos genéticos, mediante o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência de 
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tecnologia, o país tem empreendido esforços para adequar políticas públicas às diretrizes do 

que foi acordado em 1992. Em fevereiro de 1994, o Congresso Nacional aprovou o texto da 

Convenção e a mesma foi promulgada em 1998 pelo Presidente da República, através do de-

creto nº 2.519. Este foi o primeiro passo para que o assunto fosse debatido e que permitiu, em 

2015, a promulgação da Lei (ou Marco) da Biodiversidade.  

Antes de conhecer o Marco da Biodiversidade, faz-se necessário percorrer o 

caminho feito pelos legisladores brasileiros, até a promulgação da referida lei, que deverá 

levar em conta a Medida Provisória 2186-16/2001, antecedente à primeira. Existem alguns 

pontos que devem ser analisados criticamente, tendo em vista terem ocorrido mudanças da 

Medida Provisória (MP) para a Lei, que traduzem notório recuo do legislador brasileiro. De 

maneira geral, cabe pontuar que essas legislações foram promulgadas objetivando a regula-

mentação da utilização dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados, 

que há muito ocorria de maneira injusta. 

Sem a devida proteção legal, os recursos eram utilizados para o desenvolvi-

mento de produtos comerciais, muitos deles patenteados, sem que tenha havido previamente 

qualquer solicitação de acesso. Desta maneira, verificava-se um constante desprestigio aos 

povos nativos e às comunidades tradicionais, detentores de um sistema de saber que, muitas 

vezes é transmitido exclusivamente pela oralidade. Desrespeitava-se, ainda, o princípio da 

soberania nacional, um dos fundamentos da Convenção, segundo o qual depreende-se que os 

Estados deverão explorar os seus próprios recursos. André Toledo e Fabiana Silva destacam 

outras motivações da repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização do 

patrimônio genético. Sua intenção é que seja possível garantir aos Estados em desenvolvi-

mento a possibilidade real de acabar com a pobreza, a dependência econômica e a desigual-

dade social. Há expectativa de que a riqueza biológica seja utilizada – sustentavelmente – em 

favor do desenvolvimento econômico e social do Estado titular da soberania sobre os recursos 

biológicos (Toledo & Silva, 2015). 

 

5 A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-16/2016 

 

Diante deste cenário, o Brasil, em conformidade com o artigo 225 da Consti-

tuição Federal, referente ao meio ambiente, promulgou, em 2001, a Medida Provisória nº 

2186-16.  Em linhas gerais, ela previa o acesso e a remessa do patrimônio genético e do co-

nhecimento tradicional associado para as finalidades de pesquisa científica, bioprospecção e 

desenvolvimento tecnológico.  Dissertava, também, sobre a repartição justa e equitativa dos 
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benefícios oriundos do uso do mesmo, a preservação do intercâmbio e da difusão do patrimô-

nio genético e do conhecimento tradicional associado praticado por comunidades indígenas e 

locais. Por último, a Medida Provisória garantia a proteção do patrimônio genético brasileiro 

e dos sistemas de saberes, promovendo assim a conservação da biodiversidade.  

A Medida Provisória frisava, com clareza, a proteção dedicada ao conhecimen-

to tradicional das comunidades indígenas e das comunidades locais, associado ao patrimônio 

genético, contra a utilização e exploração ilícita. Era reconhecido o direito dessas comunida-

des de decidir sobre o uso de seus conhecimentos tradicionais. Portanto, estava estabelecido 

que a sua anuência era fundamental para a exploração, bem como era obrigatória a indicação 

da origem do acesso ao conhecimento tradicional em todas as publicações, utilizações e di-

vulgações. Inclusive, era igualmente garantido que esse conhecimento podeia ser de titulari-

dade da comunidade, ainda que apenas um indivíduo, membro dessa comunidade, detivesse 

esse conhecimento.  

Sobre as atribuições institucionais, foi criado o Conselho de Gestão do Patri-

mônio Genético, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, a quem competia subsidiaria-

mente estabelecer normas técnicas, diretrizes e critérios de elaboração e cumprimento das 

normas estabelecidas na Medida Provisória. Além disso, cabia ao Conselho a prévia autoriza-

ção para que houvesse acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associa-

do, que também ficava restrito à instituição nacional, pública ou privada, que exercesse ativi-

dades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins. Deste modo, tanto a anuên-

cia das comunidades quanto o aval da Administração Pública eram características indispensá-

veis ao acesso e remessa do patrimônio. Na perspectiva de uso comercial, o acesso somente 

podia ocorrer após a assinatura de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repar-

tição de Benefícios. Ressalta-se, ainda, que a pesquisa devia ser realizada preferencialmente 

no território nacional.  

No que diz respeito ao acesso e à transferência de tecnologia, a Medida Provi-

sória estabelecia que a instituição que recebesse a amostra facilitaria o acesso à tecnologia e 

transferência desta para a conservação e utilização desse patrimônio ou conhecimento pela 

instituição nacional responsável. Essa logística se realizaria mediante pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico, formação e capacitação de recursos humanos, intercâmbio de 

informações entre instituição nacional de pesquisa e aquela sediada no exterior, consolidação 

de infraestrutura de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, dentre outros.  

Em relação aos benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou 

processo desenvolvido a partir de amostra de componente do patrimônio genético e de conhe-
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cimento tradicional associado, que deveriam ser repartidos de forma justa e equitativa, a Me-

dida Provisória sugeria: divisão de lucros, pagamento de royalties, acesso e transferência de 

tecnologias, licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos e capacitação de recursos 

humanos. A exploração econômica acessada em desacordo com as disposições dessa regula-

mentação sujeitaria o infrator ao pagamento de indenização, sem prejuízo das sanções admi-

nistrativas e penais cabíveis. Segundo André Toledo e Fabiana Silva, 

 

A questão tecnológica é o grande trunfo dos acordos de acesso, merecendo um capí-

tulo próprio dentro da legislação. O aspecto monetário, embora seja previsto em 

termos de divisão de lucros e pagamento de royalties, não ocupa uma posição preva-

lente, isto é, não é possível o benefício exclusivamente financeiro. Este deve sempre 

se articular com a transferência de tecnologia (Toledo & Silva, 2015). 

 

Por último, mas não menos importante, cabe destaque ao contido no artigo 27, 

que traduzia o caráter obrigacional da anuência do representante da comunidade indígena, ou 

local, bem como da administração, in verbis: 

 

Artigo 27.  O Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Be-

nefícios deverá indicar e qualificar com clareza as partes contratantes, sendo, de um 

lado, o proprietário da área pública ou privada, ou o representante da comunidade 

indígena e do órgão indigenista oficial, ou o representante da comunidade local e, de 

outro, a instituição nacional autorizada a efetuar o acesso e a instituição destinatária. 

 

Vale lembrar que a autorização só podia ser requerida por pessoa jurídica bra-

sileira. Não há possibilidade de acesso direto a amostras por pessoa natural ou jurídica estran-

geira. No que concerne a pessoa jurídica estrangeira, sua participação só é autorizada, quando 

houvesse parceria com instituição pública brasileira, sendo obrigatória a coordenação das ati-

vidades de bioprospecção por parte desta. 

  

6 O MARCO DA BIODIVERSIDADE 

 

Após quase quinze anos da publicação da primeira edição da Medida Provisó-

ria nº 2186-16 de agosto de 2001, o Brasil passou a contar com uma nova legislação sobre 

acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, para fins de pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico, bem como repartição de benefícios decorrentes da exploração 

econômica a partir desses acessos. A Lei nº 13.123, de 2015, norma jurídica interna infracons-

titucional, revoga a Medida Provisória e passa a regular o tema, em sintonia com a ordem 

jurídica constitucional e internacional. Para Rosa Miriam de Vasconcelos, a nova Lei promo-
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ve significativa mudança no marco regulatório nacional, uma vez que desburocratiza e facilita 

os procedimentos para o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associ-

ado. (Vasconcelos, 2015) 

A Lei da Biodiversidade apresenta novas definições e conceitos, além daqueles 

que constam na Convenção sobre a Diversidade Biológica, superando também os que já exis-

tiam na Medida Provisória. Ela, por exemplo, diferencia o conhecimento tradicional associado 

proveniente de população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional, daquele 

de origem não identificável. A nova lei não requer a obtenção de consentimento prévio infor-

mado para o acesso ao último, ou para o conhecimento tradicional intrínseco à variedade tra-

dicional local ou crioula, ou à raça localmente adaptada ou crioula – outra variação da nova 

lei. Neste caso, o ato de natureza contratual firmado entre o poder público e usuários, chama-

se acordo setorial. Observa-se, de imediato que, ao mesmo temo que desburocratiza, diminui-

se a proteção de parte do patrimônio, quando não se identifica uma origem de imediato.  

O Marco da Biodiversidade passa a considerar de caráter obrigatório o instru-

mento declaratório conhecido como cadastro de acesso ou remessa de patrimônio genético ou 

de conhecimento tradicional associado, para que seja possível a realização da atividade (art. 2, 

XII). Em condições específicas, a autorização de acesso ou remessa só será permitida median-

te um ato administrativo específico com o mesmo nome. Por último, no que diz respeito à 

efetiva regularização para acesso ou remessa, passa a existir o chamado atestado de regulari-

dade de acesso, pelo qual o órgão competente declara que o acesso ao patrimônio genético ou 

ao conhecimento tradicional associado cumpriu os requisitos da lei.  

É possível identificar a flexibilização do envio de amostra que contenha patri-

mônio genético para o exterior, devido ao modo como o assunto é tratado nas legislações an-

tiga e atual. A Medida Provisória determinava, conforme comprova a alínea b, do inciso V, do 

artigo 15, que a secretaria executiva do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético seria 

responsável por credenciar a instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento ou 

instituição pública federal de gestão, para autorizar instituição nacional, pública ou privada, a 

enviar a amostra para instituição pública ou privada nacional, ou para instituição sediada no 

exterior, respeitando as exigências do artigo 19 da mesma, que exigia prévia autorização do 

Conselho de Gestão.  

Diferente do longo caminho percorrido pela legislação revogada, a Lei da Bio-

diversidade simplifica o tema, ao exigir apenas o cadastramento da mesma. Percebe-se, na 

descrição do envio de amostra (art. 2, XXX), que a única recomendação é de que a responsa-

bilidade sobre a amostra é de quem realiza o acesso no Brasil. Vale pontuar que envio e re-
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messa de amostra que contenha patrimônio genético são atividades distintas. Enquanto a pri-

meira é motivada para a prestação de serviços no exterior como parte de pesquisa ou desen-

volvimento tecnológico, a segunda se caracteriza como transferência para instituição localiza-

da fora do País com a finalidade de acesso. Neste caso, a responsabilidade sobre a amostra é 

transferida para a destinatária. Em todo caso, ambas necessitam apenas do cadastro, e não 

mais do credenciamento de uma instituição pública nacional, para autorizar outra instituição a 

fazer o envio. 

Mantém-se, no quesito das Competências e Atribuições institucionais, o Con-

selho de Gestão do Patrimônio Genético - CGen, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. 

Sua responsabilidade está em coordenar a elaboração e a implementação de políticas públicas 

para a gestão do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, bem 

como da repartição de benefícios. Seus órgãos e entidades provenientes da administração pú-

blica deverão ocupar no máximo 60% das cadeiras, visto que a sociedade civil deve possuir 

no mínimo 40% dos membros, sendo assegurada a paridade entre o setor empresarial, acadê-

mico, populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores locais. 

Embora o Marco da Biodiversidade tenha nacionalizado o conhecimento tradi-

cional, o Estado não é a única parte legitimada a consentir com o acesso ao patrimônio. Teori-

camente, mantém-se, a necessidade da obtenção do consentimento prévio da comunidade que 

o desenvolveu e o detém. Isso caracteriza as comunidades tradicionais como titulares do direi-

to de perceber os benefícios da exploração econômica feita por terceiros, como reza o art. 10, 

III, da Lei da Biodiversidade, em conformidade com o art. 8, j, da Convenção e o art. 7, do 

Protocolo. Pretende-se, portanto, garantir a participação ampla dessas comunidades nos pro-

cedimentos de acesso e partilha de benefícios. 

No entanto, faz-se necessário observar que o Marco da Biodiversidade faz dis-

tinção entre autorização e cadastro, enquanto a Medida Provisória só previa a possibilidade de 

autorização. Para o antigo regime, todo acesso e qualquer remessa de componentes da biodi-

versidade deviam ser previamente autorizados pelo Estado. Ao se adotar o novo regime, fica 

estabelecido que o Brasil abre mão do direito de consentir previamente, obrigando o interes-

sado no acesso e na remessa a realizar o cadastro prévio de suas atividades. O Estado não 

mais examinará a questão previamente, com o poder discricionário de autorizar ou reprovar. 

Todas as iniciativas de utilização da biodiversidade brasileira passam a ser previamente con-

sentidas por presunção, desde que o interessado faça seu cadastro. Feito isso, o Estado lhe 

autoriza automaticamente a praticar o ato desejado (Toledo & Silva, 2015). 
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Dessa maneira, atenta-se ao fato de que a figura da anuência, na prática, é ex-

tinta. Assim, o Estado brasileiro consente previamente com a realização do acesso a compo-

nentes da biodiversidade nacional. Quando, na verdade, sem o consentimento das comunida-

des locais e indígenas, o consentimento do Estado não é possível. Aquele é condição deste, 

embora este prevaleça sobre aquele. Neste caso, haveria um duplo consentimento prévio: pri-

meiro, das comunidades titulares do conhecimento tradicional associado; segundo, do Estado, 

por intermédio da autorização ou do cadastro. No entanto, o que acontece é que o sistema do 

cadastro faz com que o Estado abra mão de fazê-lo expressamente e de maneira fundamenta-

da, como previsto na Convenção sobre Diversidade Biológica. Percebe-se então que o poder 

público só verifica previamente as condições de acesso e remessa, em caso de participação 

exclusiva de pessoa jurídica estrangeira não associada a instituição nacional. De onde parte a 

impressão de que os laboratórios possuem uma espécie de autorização prévia, o que de fato 

acontece (Toledo & Silva, 2015). 

Em relação à repartição de benefícios, uma corrente afirma que as regras estão 

mais claras e são prefixadas. Assim como era estabelecido na Medida Provisória, ela pode ser 

não monetária e monetária. O art. 16, § 1
o
, dispõe que a modalidade deverá ser indicada no 

momento da notificação, isto é, antes do início da atividade de exploração econômica do pro-

duto, momento em que o usuário declara o cumprimento dos requisitos da Lei. Caso o acesso 

seja ao conhecimento tradicional associado, os beneficiários serão os povos indígenas, as co-

munidades tradicionais e agricultores tradicionais. A do tipo não monetária, ficam mantidas as 

sugestões que havia na Medida Provisória, como também são incluídos: projetos para conser-

vação ou uso sustentável da biodiversidade, ou para proteção e manutenção dos saberes des-

sas populações, disponibilização em domínio público de produto, sem proteção por direito de 

propriedade intelectual ou restrição tecnológica, bem como distribuição gratuita de produtos 

em programas de interesse social (Silva). 

Caso a modalidade seja monetária, o percentual será de 1% fixado ou até 0,1% 

por acordo setorial. Ao acessar o patrimônio genético, a beneficiária será a União. Tem-se, 

neste caso, outra contradição. Este instrumento normativo, inspirado na Convenção sobre a 

Diversidade Biológica e no Protocolo de Nagoya, determina que deve haver uma repartição 

justa e equitativa de benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Ao estabelecer 

que a partilha de benefícios ocorrerá apenas na fase de comercialização do produto acabado e 

corresponderá a um montante igual à aplicação da alíquota de 0,1% a 1,0% sobre a renda lí-

quida da sua comercialização, não se verifica uma repartição justa e equitativa. Ainda, não se 

pode deixar olvidar que o termo “utilização” deve ser entendido de maneira mais ampla, não 
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se restringindo apenas à exploração comercial do produto final acabado. Esta comercialização 

é apenas um entre tantos outros benefícios que devem ser compartilhados entre as partes 

(Toledo & Silva, 2015). 

Desta feita, ao comparar os dois sistemas internos, observa-se que o novo re-

gime prevê uma maior internacionalização da pesquisa e exploração dos recursos genéticos 

brasileiros, uma vez que inexiste no Marco da Biodiversidade a determinação de que sejam 

realizados em território nacional o acesso, a utilização, a pesquisa, o desenvolvimento e a 

exploração econômica do produto acabado obtido a partir da matéria prima local, como era 

estabelecido na Medida Provisória, em seu artigo 16, § 7º: A pesquisa sobre componentes do 

patrimônio genético deve ser realizada preferencialmente no território nacional. 

Se fosse o caso de o Brasil não possuir tecnologia mínima para manipular a sua 

riqueza biológica, seria compreensível não existir essa exigência. No entanto, tendo em vista 

o grau de excelência das universidades brasileiras, seria estratégico para o país que as compa-

nhias biotecnológicas estrangeiras fossem obrigadas a vir, para fazer aqui o que será feito no 

exterior. Assim, a modernização dos laboratórios e institutos de pesquisa biotecnológica naci-

onais seria estimulada, e o país daria um passo à frente, no sentido de garantir uma efetiva 

utilização dos recursos naturais e do patrimônio genético em prol do seu desenvolvimento 

sustentável. Além do que já foi exposto, é explícito o fato de que a contrapartida exclusiva-

mente monetária não cumpre o disposto na Convenção e contradiz a Medida Provisória, que 

dá destaque, em primeiro lugar, à transferência de tecnologia como mecanismo fundamental 

da partilha de benefícios. A autonomia tecnológica é mais importante para que o país se de-

senvolva sob as próprias estruturas, que apenas o benefício financeiro.  

Somado a isso, deve-se recordar que, pelo Marco da Biodiversidade, as empre-

sas só começam a dar algum retorno após o produto final entrar em fase de comercialização, 

que se resume ao pagamento de royalties entre 0,1% e 1,0%. Até esse momento, o Brasil não 

percebe qualquer benefício decorrente do acesso e utilização de sua riqueza biológica. Desta 

feita, depreende-se que a biodiversidade precisa, com urgência, ser vista como um componen-

te econômico tão estratégico como o petróleo, os minérios e a água o são. Com a aprovação 

do Marco da Biodiversidade, o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associa-

dos passam a ser utilizados como matéria prima barata, sem as devidas contrapartidas que 

gerem autonomia (Toledo & Silva, 2015). 

 

7 A COSTA RICA E O INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDADE DA COSTA 

RICA 
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Dentro do contexto do novo planejamento de desenvolvimento sustentável que 

vem emergindo na Costa Rica, a experiência do projeto INBio servirá como estudo de caso 

nesta pesquisa. Trata-se de um modelo de desenvolvimento que busca o progresso econômico, 

sem deixar que ele ocorra a margem do ser humano e do ambiente que o rodeia. Assim, a sus-

tentabilidade se fundamenta em considerações sociais, ambientais e econômicas, harmonio-

samente balanceadas. Tendo em vista que o INBio levou em consideração a realidade históri-

ca dos países tropicais em desenvolvimento, tradicionais fornecedores de matérias primas não 

processadas, é possível observar que o método pode servir como modelo de inspiração para 

países que possuem similaridades, como o Brasil (Mateo, 2001). 

O processo, conhecido como bioprospecção, foi o ponto de partida para a Cos-

ta Rica desenvolver um projeto, a partir do qual a conservação biológica do país é posta em 

prática, através da aplicação de lucros obtidos com a comercialização de produtos provenien-

tes da biodiversidade. A dissertação de mestrado da professora Neiva Galoro servirá como 

base para a apresentar o que é o projeto INBio, a sua importância para a conservação no país, 

as estratégias postas em prática para o seu desenvolvimento, as fontes de investimento, os 

procedimentos de repartição de benefícios, bem como os resultados positivos, sem deixar de 

salientar as falhas e ideias que poderiam incrementar o projeto. 

 A República da Costa Rica é um pequeno país da América Central, onde estão 

presentes em torno de 4% do total das espécies que se supõe existir. Em uma escala planetá-

ria, essa proporção coloca a Costa Rica entre os vinte países do mundo com mais alta diversi-

dade de espécies (Acuña, 2002, p. 13). Assim como outros países latino-americanos, a Costa 

Rica adotou um modelo de desenvolvimento, entre os anos 1940 e 1970, baseado basicamente 

na agricultura e no uso não sustentável de seus recursos biológicos. O resultado foi um já es-

perado intenso desflorestamento, devido, principalmente, ao aumento notável de pastagens 

para fornecimento de carne aos Estados Unidos, ao que foi chamado de “conexão hambúr-

guer” (Wilson, 1994). 

Em 1986, é criado o Ministério dos Recursos Naturais, Energia e Minas (MI-

NAREM), que é considerado o marco institucional da preocupação do Governo com questões 

ambientais. Juntaram-se ao MINEREM os órgãos que pertenciam ao Ministério da Agricultu-

ra, quais sejam: o Serviço de Parques Nacionais, a Administração Geral Florestal e a Admi-

nistração da Vida Silvestre. À mesma época, foram constituídos o Sistema Nacional de Áreas 

de Conservação (SINAC), um Plano de Ação Florestal e uma Estratégia Nacional de Conser-

vação (Zeledón, 2000). 
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Uma iniciativa de peso, levada a cabo nos últimos anos, diz respeito à forma-

ção de corredores biológicos, no sentido de favorecer a conservação in situ. Trata-se de uma  

 

[...] extensão territorial, geralmente de propriedade privada, cuja função principal é a 

interconexão de áreas silvestres protegidas para possibilitar tanto a migração como a 

dispersão de espécies da flora e da fauna silvestre e, desta maneira, assegurar a con-

servação das mesmas (Acuña, 2002).  

 

Segundo Garcia, os corredores biológicos ainda precisam ser consolidados em 

todas as áreas, para que se evite o isolamento das unidades.  

Após a ratificação, em 1994, da Convenção da Biodiversidade, verificou-se um 

direcionamento de esforços, no sentido de criar dispositivos para a implementação da mesma. 

Em 1998, foi aprovada a Lei de Biodiversidade, que traz novas e importantes diretrizes, como 

a presente no artigo 65, que determina que os recursos bioquímicos sejam considerados bens 

de domínio público, de propriedade do Estado. O Estado, por sua vez, pode autorizar a explo-

ração, pesquisa, bioprospecção e uso desses recursos. A lei costarriquenha faz uma distinção, 

no que diz respeito ao direito de propriedade, da legislação brasileira no que tange aos recur-

sos naturais. Os recursos genéticos e bioquímicos pertencem ao Estado e são administrados 

pelo MINAE; enquanto os recursos biológicos são de propriedade dos donos das áreas onde 

se encontram. Assim, no caso dos territórios indígenas, faz-se necessário o consentimento 

expresso previamente informado (Galoro, 2007). 

Sobre os investimentos necessários para executar esses projetos, a Costa Rica 

contou com recursos financeiros concedidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desen-

volvimento (PNUD). Isto se deu em decorrência de uma diretriz constante na CDB, que prevê 

a disponibilização, pelos países signatários, de fundos necessários para a viabilização de me-

didas para a implementação da Convenção. Determina-se que a Secretaria da CDB deverá 

fazer essa solicitação às agências implementadoras do Fundo Ambiental (GEF – Global Envi-

ronment Facility) para promover a arrecadação. Paralelo a isso, em 1995, foi criada uma par-

ceria público-privada, entre o governo e o projeto INBio, através de uma Comissão Assessora 

em Biodiversidade (COABIO), que teve o Diretor Geral do INBio à frente (Galoro, 2007). 

Ele foi o responsável pela elaboração da proposta de financiamento que foi 

apresentada ao PNUD e aprovada em 1996. Assim, o INBio foi oficialmente designado como 

o órgão executor do projeto. Em 1999, dando sequência ao que estava sendo desenvolvido, foi 

criada a Comissão Nacional de Gestão da Biodiversidade (CONAGEBIO), que melhor des-

trinchou os aspectos técnicos e metodológicos do projeto. Dentre eles, o estudo nacional sobre 
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a biodiversidade, onde é destacada a importância de se determinar o valor econômico da ri-

queza biológica, mostrando a sua contribuição à economia do país e, assim, a necessidade de 

uma utilização sustentável. Isso significou também uma oportunidade para analisar os avan-

ços nacionais em relação ao cumprimento da Convenção e atualizar os dados existentes sobre 

a biodiversidade do país, tornando-se, então, elemento facilitador do processo de tomada de 

decisões (Galoro, 2007). 

 

8 ASPECTOS HISTÓRICOS, LEGAIS E PRINCIPAIS ATIVIDADES DO INBIO 

  

Representantes de diversas organizações governamentais, organizações con-

servacionistas não governamentais e entidades de educação compuseram a Comissão que re-

comendou a criação de um instituto, tendo em vista a necessidade de se contar com um órgão 

nacional para conhecimento da biodiversidade do país, sua conservação e uso. Todavia, em 

virtude de dificuldade política, a proposta foi inviabilizada. Esse fato não provocou desânimo 

nos membros da referida Comissão, que, em 1989, se empenharam na criação de uma associ-

ação privada sem fins lucrativos que recebeu o apoio governamental. Em busca de apoio fi-

nanceiro às suas atividades, a nova organização recebeu aporte da Agência Sueca de Coope-

ração (SIDA) e uma considerável doação da Fundação Mac Arthur dos Estados Unidos (Zele-

dón, 2000). 

A relação entre o governo costarriquenho e o INBio é regulamentada por um 

contrato denominado “convênio cooperativo”; assinado em maio de 1992, com validade pre-

vista para 5 anos sendo renovado automaticamente por períodos iguais. São consideradas as 

principais cláusulas do convênio: i) a realização conjunta do inventário da biodiversidade no 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas; ii) permissão ao INBio a coleta de amostras 

de espécies vegetais, animais e outros para que sejam utilizadas em pesquisas científicas; iii) 

estabelecimento de que a coleta não deva provocar dano, alteração ou qualquer consequência 

que se caracterize em ameaça à biodiversidade; iv) determinação de que em todos os projetos 

de investigação, o INBio deva incluir um valor de 10% projetado com relação a atividades de 

manejo e conservação das áreas silvestres. Sendo tais projetos financiados por entidades co-

merciais, doações de no mínimo de 10% do valor do projeto devam ser repassados ao Fundo 

de Parques Nacionais; v) estipulação de que, havendo resultados econômicos advindos das 

investigações científicas, 50% dos ganhos devam ser direcionados ao Fundo de Parques Naci-

onais para manejo e conservação; vi) comprometimento do INBio a prestar assessoria técnica 

ao Governo sempre que possível para assuntos relacionados a avaliação de projetos e demais 
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atividades relacionadas à conservação da biodiversidade (Sittenfeld, Gámez, 1994, p. 100-

103). 

No que diz respeito aos objetivos do Instituto, Zeledón (2000, p. 51) define os 

três principais pontos, quais sejam: a execução de um inventário nacional, a consolidação de 

uma base de dados e, por último, a divulgação das informações geradas à sociedade. Obede-

cendo a essa ordem, verifica-se que somente depois, portanto, viria a bioprospecção, que co-

meçou a ser concretizada pelo Instituto em 1991, quando foi criada uma unidade de prospec-

ção. Com o objetivo de gerir as informações e torna-las acessíveis para divulgar o conheci-

mento e apoiar a conservação biológica, foi desenvolvido e disponibilizado para a utilização 

pública um sistema de bioinformática de armazenamento de informações, que ficou conheci-

do como Atta. A partir dele, foi possível uma interligação inédita entre bases de dados de di-

ferentes países, por meio da Rede Mundial de Informação de Biodiversidade (REMIB), que é 

coordenada pela Comissão Nacional para o conhecimento e uso da biodiversidade (CONA-

BIO) do México (Galoro, 2007). 

O instituto criou o INBioparque, fruto de um projeto de bioalfabetização, inici-

ado em 1995, onde a valorização da natureza é colocada como parte da educação nacional. O 

INBioparque possui um espaço recreativo-educativo, onde são ministradas aulas em um am-

biente diferenciado. O investimento transformou o parque em uma fonte de receita, recebendo 

visitantes interessados em conhecer amostras de diferentes tipos de matas, percorrê-las através 

de trilhas, aprendendo sobre a biodiversidade costarriquenha e conhecendo de perto exempla-

res de sua fauna e flora. Ademais, a colaboração do INBio com o SINAC resultou em uma 

gestão de projetos em conjunto, promovendo a captação e o intercâmbio de informações. 

Além do que já foi explicitado, também faz parte das atividades do INBio o desenvolvimento 

do conhecimento sobre os recursos genéticos para aplicação comercial, ou seja, a bioprospec-

ção (Galoro, 2007). 

 

9 A BIOPROSPECÇÃO E O CONVÊNIO INBIO-MERCK 

  

O direito de explorar os recursos biológicos de cada território é soberano ao pa-

ís onde os mesmos se encontram, conforme se verifica no artigo 3º da CDB. Nesse sentido, 

vem-se verificando um crescente número de acordos comerciais entre governos, comunidades 

locais e empresas privadas, afim de se obter um melhor aproveitamento do potencial genético 

que possuem. O acordo firmado entre o Instituto Nacional da Biodiversidade da Costa Rica 

com a Merck em 1991 é um dos exemplos mais recorrentes. A partir desse acordo, o INBio 
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tornou-se um exemplo sobre como os países em desenvolvimento podem alcançar uma revo-

lução biotecnológica sustentável. Atualmente, a Divisão de Prospecção do INBio conta com 

mais de 50 empresas farmacêuticas, biotecnológicas e agroquímicas, segundo informações da 

página eletrônica do instituto (Galoro, 2007). Entretanto, faz-se mister ressaltar que a bio-

prospeccção está restrita às áreas de conservação, cerca de 25% do território nacional. Assim, 

o instituto está comprometido com a conservação, ao passo que também fornece insumo para 

uso comercial (Sittenfeld, Gámez,1994, p. 79). 

O trabalho desenvolvido pela INBio se baseia no inventário que vem sendo 

preparado. O instituto encontrou uma maneira de valorizar o conhecimento tradicional, a par-

tir do envolvimento da população na realização do inventário da biodiversidade. As pessoas 

envolvidas na tarefa não são taxônomos propriamente ditos. Trabalhadores costarriquenhos, 

originários de comunidades rurais ou universitários, são os responsáveis por catalogar as es-

pécies de fauna e flora do país. Por esta razão, são chamados parataxônomos, nomenclatura 

inspirada nos paramédicos, por se tratar de uma atividade de nível intermediário (Galoro, 

2007). 

O trabalho de coleta e identificação de espécies e componentes genéticos, a ta-

xonomia, permitiu a negociação de contratos dos mais vários tipos: públicos, privados, nacio-

nais, internacionais, acadêmicos e comerciais. Geralmente, os contratos se dividem em três 

tipos: i) pesquisa em cooperação com indústrias, que exige predeterminação de número de 

amostras, tempo de utilização e garantia de que não causará impacto aos recursos biológicos; 

ii) acordo com a Academia, objetivando a produção de conhecimento sobre a biodiversidade, 

bem como a busca de soluções de problemas e desenvolvimento de novos produtos; iii) acor-

dos de outras espécies, que visam um estudo mais específico, para desenvolver, por exemplo, 

novos medicamentos. O primeiro desses contratos foi com a empresa Merck & Co, a partir de 

um projeto intitulado de “Prospecção química: uma iniciativa costarriquenha de benefício em 

longo prazo para a conservação” (Galoro, 2007). 

Esse acordo, embora já tenha expirado, ganhou destaque internacional por con-

ta do seu pioneirismo de tentar conservar a biodiversidade local, ao mesmo tempo em que 

colaborava com a indústria farmacêutica. A Convenção sobre a Diversidade Biológica sugere 

que os acordos bilaterais devem ser realizados entre empresas e estados, ou seus representan-

tes. Como se observa, o INBio, embora trabalhe em cooperação com o Estado, não se identi-

fica como porta-voz do mesmo. No entanto, é preciso ressaltar que o contrato INBio-Merck 

foi assinado em 1991, isto é, antes da consolidação da CDB. Por essa razão, não havia sido 

estabelecido com precisão a repartição de benefícios. Até o momento, a Merck não apresen-
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tou nenhum produto como resultado do convênio e, por conta disso, nenhum pagamento de 

royalties, embora tudo indique que a empresa tenha testado cerca de 200 substâncias com 

resultados positivos e tenha consolidado 27 patentes. A maioria delas relacionada a microor-

ganismos e compostos descritos com atividades antibacterial, antiprotozoária, antifúngica e 

inibidoras do HIV (Dalton, 2006; Medaglia, 2004; Tamayo; Guevara; Gámez, 2004). 

Deste modo, para especialistas, o valor acordado para pagamento por parte da 

Merck, de 1.135.000 milhão de dólares (Sittenfeld; Villers, 1994; Costa Rica, 2001), com 

renovação a cada dois anos, foi inacreditavelmente barato, considerando o valor financeiro 

que a farmacêutica poderá obter a partir das amostras oferecidas. Clancy (2002, p. 39) compa-

ra as vendas da empresa na região em 1991, de US$ 8.6 bilhões, enquanto o PIB da Costa 

Rica no mesmo ano não superou o valor de US$ 5.2 bilhões. O mesmo autor chama atenção à 

incógnita dos royalties, que são confidenciais, em nome do segredo corporativo do contrato. 

Para ele, tudo indica que a Merck obteve acesso barato aos recursos genéticos de uma das 

regiões mais diversas do mundo, em termos biológicos. 

Outros projetos e convênios foram firmados pelo Instituto. Há, inclusive, um 

programa de incentivo a pequenas e médias empresas no desenvolvimento de produtos, utili-

zando a biodiversidade de maneira racional. O INBio presta assistência a essas empresas, a 

partir da transferência de conhecimentos e tecnologias voltadas para a conservação e o uso 

sustentável dos recursos biológicos. É cabível falar, que naturalmente se espera o retorno por 

compensação dos direitos sobre a comercialização dos produtos provenientes da bioprospec-

ção, embora isso ainda não tenha acontecido. Ao menos os custos demandados do processo de 

obtenção de amostras, como localização, identificação, preservação e conservação são pagos 

por terceiros. Deste modo, os custos reais de uma amostra ajudam a financiar programas de 

conservação, muito antes da prospecção química começar a produzir receitas, mediante lu-

cros, a partir da venda do produto final (Galoro, 2007). 

A parte que deve ser explorada e utilizada como modelo em outros países sub-

desenvolvidos, como o Brasil, está nas variadas formas que a Costa Rica encontrou para atrair 

financiamento, que vem contribuindo vigorosamente para a reversão do quadro de destruição 

que o país vinha enfrentando. A criação do INBio, bem como os inúmeros projetos de coope-

ração internacional têm sido realizados em parceria com o governo. Num primeiro momento, 

essa integração parece ideal, se pensar na dificuldade que os países menos favorecidos enfren-

tam para levar adiante projetos de conservação biológica. No entanto, é fundamental lembrar 

que projetos de cooperação realizados por altruísmo, infelizmente, não existem. É preciso um 
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Estado forte, que defenda a proteção e o interesse público, para resistir frente a contrapartidas 

desleais que possam ser requeridas pelos negociadores (Galoro, 2007). 

 

10 RESULTADOS DA BIOPROSPECÇÃO: COLETIVIZAÇÃO DE GANHOS X 

PRIVATIZAÇÃO DE LUCROS 

  

Mediante o INBio foram intensificados os trabalhos de identificação e classifi-

cação dos recursos biológicos, possibilitando, então, a bioprospecção. Essa ferramenta já re-

presenta a possibilidade real de se obter um desenvolvimento sustentável, derrubando a dis-

cussão frente ao dilema exploração versus conservação. Conforme já foi visto, a repartição de 

benefícios, prevista na Convenção da Biodiversidade, bem como no Protocolo de Nagoya, 

pode ser considerada de natureza monetária e não monetária, como a transferência de resulta-

dos de pesquisa e produtos inovadores, assim como a transferência de tecnologia para o de-

senvolvimento de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

A experiência do INBio demonstrou a estudiosos a importância de definição de 

um critério padrão para o repasse dos recursos financeiros. No modelo da Costa Rica, obser-

va-se uma diminuição desses recursos repassados pelo INBio para fins de conservação; ocor-

rendo o mesmo com os pagamentos nas universidades nacionais. Esse é um ponto importante, 

quando se leva em consideração que a geração de conhecimento é um dos grandes fatores que 

contribuem para a conservação. Todavia, não se pode olvidar que também houve um aumento 

de geração de recursos financeiros próprios, provenientes do ecoturismo, tornando-se menos 

dependente de cooperações externas. De toda feita, no geral, o INBio ainda gera mais despesa 

do que receita, ou seja, ainda não se sustenta sozinho (Galoro, 2007). 

Além disso, há de se considerar que o aumento de área de florestas plantadas 

que a Costa Rica tem experimentado não representa um cenário exclusivamente positivo. 

Embora tenha se aumentado o número de florestas plantadas, a perda de floresta natural tam-

bém cresce. Ainda que seja importante, o reflorestamento, se tiver um fim industrial, poderá 

ser mais prejudicial que benéfico, dependendo das espécies utilizadas no replantio. Há moti-

vos para comemoração, quando se compara com os índices anteriores à década de 1990, mas 

ainda não é possível afirmar que a bioprospecção tem fator decisivo na conservação biológica 

(Galoro, 2007). De toda forma, ainda é melhor uma prospecção responsável que uma explora-

ção desgovernada, embora a comercialização de produtos, passados 16 anos da celebração do 

primeiro contrato com uma grande empresa, ainda não tenha trazido o retorno esperado. Para 

Medaglia (2000, p.12), a bioprospecção resulta em uma estratégia mais ampla de conservação 
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e uso sustentável da biodiversidade, antes que a solução das necessidades imediatas de con-

servação (tradução nossa
6
). A repartição de benefícios, no sentido de distribuição justa e equi-

tativa dos lucros, ainda não é uma realidade. A coletividade, ainda que pese os benefícios à 

conservação, poderia ser mais beneficiada (Galoro, 2007). 

Finalmente, após discorrer sobre o Instituto e o seu desenvolvimento na Costa 

Rica, é preciso lembrar que existem questões que devem ser avaliadas, antes que se pense em 

implementar um sistema similar. É muito importante que se verifique como funcionam os 

direitos de propriedade no país em que se deseja construir um modelo com as mesmas bases. 

Além disso, apenas um sólido alicerce de instituições poderá permitir um bom funcionamento 

dos mercados; bem como a ética, que garante segurança às negociações, evitando a ocorrência 

de litígios, que obriguem o cumprimento do que foi contratado. O modelo adotado na Costa 

Rica foi implantado de acordo com as circunstâncias políticas, econômicas, históricas, cultu-

rais e éticas daquele país, mesmo considerando a Convenção sobre a Diversidade Biológica 

como um fator uniformizador (Galoro, 2007). 

Cada país deverá analisar o seu desenho institucional, que reúne aspectos que 

podem ser favoráveis ou não, para construir a sua experiência inspirada no INBio. Isso tam-

bém serve para o Brasil, que só pelo tamanho do território, já apresenta uma diferença consi-

derável, na hora de desenvolver a sua versão em prol do desenvolvimento sustentável. Toda-

via, em se tratando da importância dos recursos biológicos, a única matéria que deve ser to-

mada como universal, em qualquer que seja o modelo desenvolvido pelo país que queira 

cumprir as determinações da CDB e do Protocolo, é o fato de que o Estado não pode assumir 

um papel coadjuvante. É natural que não se deva perder o equilíbrio entre a firmeza e a parti-

cipação democrata dos diversos setores da sociedade, mas não é aceitável que se perca de 

vista a responsabilidade estatal (Galoro, 2007). 

 

CONCLUSÃO 

 

Constatar a fragilidade do planeta, bem como a sua real possibilidade de ani-

quilação, motivada pela irresponsável ação do ser humano ao longo da história, fez com que 

fossem formuladas alternativas ecológicas ao desenvolvimento tradicional. A única escapató-

ria da humanidade, imergida em uma crise ambiental global, apresenta-se na ideia de criação 

de uma organização de sociedade sob a doutrina ecológica, sintetizada na ideia de desenvol-

vimento sustentável. Por essa razão, não se pode depender exclusivamente da formalidade 

estatal para colocar em prática essa nova linha de pensamento. 
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A conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável dos seus 

componentes passa a ser responsabilidade, além dos Estados, dos indivíduos e das organiza-

ções, que devem promover uma cooperação a nível regional e internacional. Passa a ser reco-

nhecida também a estreita dependência dos recursos biológicos de muitas comunidades locais 

e populações indígenas; sendo, portanto, necessário o consentimento prévio desses povos, 

bem como a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração dos recursos. 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya são os documentos in-

ternacionais que mais encontraram adesão junto aos Estados, para defender esse novo com-

portamento global.  

Mesmo longe de ser um instrumento perfeito, a CDB tornou-se imprescindível 

na questão do acesso e controle sobre os recursos biológicos, exigindo mudanças na legisla-

ção dos países que a ratificaram. Ao Protocolo de Nagoya também deve ser dada a devida 

atenção, tendo em vista a inovação relativa aos mecanismos implementados para alimentar a 

Base de Dados sobre Acesso e Repartição de Benefícios, que permite o intercâmbio de infor-

mações a nível mundial. Essa nova maneira de se relacionar com o patrimônio genético, em 

ações de Pesquisa e Desenvolvimento, é importante na busca por soluções para desafios como 

as mudanças climáticas, na criação de energia renovável, na produção de medicamentos e 

vacinas. 

O Brasil foi um dos pioneiros na implementação das recomendações da Con-

venção, a partir da lei de acesso ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional associa-

do e à repartição de benefícios: a MP 2186-16/01. Sua intenção era clara: evitar a biopirataria, 

bem como garantir, de forma justa e equitativa, a repartição de benefícios oriundos do uso da 

biodiversidade e dos recursos naturais; sem olvidar no reconhecimento do poder de decisão 

das comunidades indígenas e dos povos tradicionais sobre o uso dos seus conhecimentos, que, 

sendo aceito, exige a indicação dos créditos em todas as publicações, utilizações e divulga-

ções.  

O Marco da Biodiversidade, lei que substituiu a Medida Provisória, promove 

uma reação oposta. De um lado, há os que defendam a ocorrência de uma mudança positiva, 

facilitando os procedimentos para o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradici-

onal associado. De outro lado, atenta-se ao fato de que a simplificação do processo de acesso 

representa uma desproteção do patrimônio. Enquanto o antigo regime previa apenas a possibi-

lidade de autorização pelo Estado, a Lei da Biodiversidade distingue autorização de cadastro, 

sendo este a regra geral e aquele a exceção. Isto significa, que todas as iniciativas de utiliza-

ção da biodiversidade brasileira passam a ser previamente consentidas por presunção, desde 
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que o interessado faça seu cadastro. Desta forma, extingue-se a figura da anuência das comu-

nidades locais e indígenas, que, na realidade, deveriam ser condição para o consentimento do 

Estado.  

A nova realidade brasileira, embora não respeite o direito de consentimento 

dos povos tradicionais, exige, ao menos, que a modalidade de repartição de benefícios deva 

ser indicada antes da atividade de exploração econômica do produto. Todavia, o valor estipu-

lado, que varia entre o percentual de 1% a 0,1%, não condiz com o que é exigido pela Con-

venção e pelo Protocolo no que diz respeito à divisão justa e equitativa dos benefícios. Além 

disso, o fim da exigência de que a pesquisa e a exploração dos recursos genéticos sejam reali-

zadas em território nacional, mudança ocorrida após a substituição da Medida Provisória pelo 

Marco da Biodiversidade, representa uma clara internacionalização do processo.  

Como se não bastasse, a partilha de benefícios ocorrer apenas em fase de co-

mercialização faz com que o Brasil deixe de perceber qualquer benefício decorrente do acesso 

e utilização de sua riqueza biológica. Esses fatos demonstram que não há prevalência do inte-

resse de transferência de tecnologia, mecanismo fundamental da partilha de benefícios, sobre 

o proveito financeiro, descumprindo, mais uma vez, o Protocolo e a Convenção. Ao instituir 

um ordenamento jurídico que reforça a dependência internacional, o Brasil firma suas raízes 

na dependência, num contexto em que permanece exportador de matéria prima barata e im-

portador de produtos biotecnológicos acabados. Deste modo, o Marco da Biodiversidade se 

apresenta como um atestado de que a soberania plena, política e econômica, ainda não se 

apresenta como uma possibilidade real ao Estado brasileiro. 

O estudo de caso deste artigo destrinchou o modelo adotado pela Costa Rica, a 

partir da experiência do INBio, que foi adotado antes mesmo que se fosse projetada a CDB. 

Portanto, embora o Instituto tenha avançado no que diz respeito aos contratos internacionais, 

à bioprospecção para a conservação ambiental, reflorestamento, desenvolvimento de projetos 

na área de educação, que vêm surtindo efeitos positivos no país, deixou a desejar no quesito 

da repartição de benefícios, exigência da Convenção. Ao traçar um paralelo entre o modelo 

costarriquenho e a legislação brasileira, percebe-se que não é possível copia-lo integralmente, 

tendo em vista a existência de fortes contradições entre o nosso sistema e aquele. No entanto, 

partes isoladas do projeto podem – e devem – servir de inspiração para que o Brasil cumpra 

com excelência às recomendações da Convenção. 

A principal característica do trabalho realizado no país centro-americano está 

no destaque dado à importância de se determinar o valor econômico da riqueza biológica, 

atentando-se à gigantesca contribuição que ela pode dar à economia do país, a partir do seu 
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uso sustentável. Embora não se tenha, aqui, um instituto semelhante, nada impede que, por 

exemplo, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético atue nesse sentido. Todo o trabalho 

realizado pelo INBio, qual seja a execução de um inventário nacional, a consolidação de uma 

base de dados e a divulgação das informações geradas à sociedade, além de atualizar os dados 

existentes sobre a biodiversidade da Costa Rica, permite também analisar os avanços nacio-

nais em relação ao cumprimento da Convenção.  

Deve-se tomar como exemplo, a criação de um setor responsável exclusiva-

mente pela bioprospecção, onde se desenvolva o conhecimento sobre os recursos genéticos, 

para a aplicação comercial. Este setor também poderá, observando a legislação brasileira, 

facilitar a promoção dos contratos com empresas nacionais e estrangeiras, sendo as últimas 

associadas a instituições brasileiras, para desenvolver pesquisas. Naturalmente, que a Medida 

Provisória, nesse sentido, seria mais adequada por exigir que os trabalhos ocorram em territó-

rio nacional. No entanto, a existência do Marco da Biodiversidade não deve ser fator impedi-

tivo para que avanços ocorram, já que acima de tudo, o objetivo maior deve ser a promoção 

do direito sustentável no Brasil. Se preciso for, o país deve, assim como fez a Costa Rica, 

solicitar recursos financeiros junto ao Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento 

(PNUD), conforme previsto na CDB, para que seja viável a implementação da mesma.  

O estímulo dado a pequenas e médias empresas para o desenvolvimento de 

produtos sustentáveis, o sistema de bioinformática de armazenamento de informações Atta, a 

experiência do INBioparque, que possui espaço onde podem ser ministradas aulas, bem como 

trilhas a serem percorridas por visitantes interessados em aprender sobre a biodiversidade 

local e a consequente geração de receitas são exemplos que podem ser seguidos pelo Brasil, 

por iniciativa do Conselho. Assim como os parataxônomos, isto é, o envolvimento da própria 

população, proveniente das comunidades tradicionais e indígenas, para inventariar a biodiver-

sidade. 

Por fim, embora a experiência do INBio não tenha dado a devida importância à 

repartição de benefícios justa e equitativa, de modo geral, pode-se dizer que a mesma gerou 

resultados positivos e que serve de modelo para outros países em desenvolvimento. Seria in-

crível se uma repartição honesta de benefícios fosse premissa para o desenvolvimento da ver-

são brasileira, no entanto, é sabido que o Marco da Biodiversidade prevê um percentual irrisó-

rio para a mesma. Somado a isso, como já foi dito anteriormente, a Medida Provisória, que 

antecedeu a Lei da Biodiversidade, era mais respeitosa ao direito de consentimento dos povos 

tradicionais para a exploração dos recursos ligados à sua sabedoria. Desta forma, depreende-

se que a única maneira de se vislumbrar uma repartição verdadeiramente justa e equitativa 
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com esses povos, seria através de uma mudança na legislação atual. Enquanto não acontece, 

que seja possível avançar, ao menos, nas outras frentes. 

 

___________________________________________________________________________ 

1
 É denominado Direito Agrário o conjunto de normas e princípios jurídicos que organiza as 

relações da atividade rural, buscando o progresso social e econômico do trabalhador do cam-

po e o enriquecimento da coletividade a partir da promoção da função social da terra. A gros-

so modo, podemos dizer que o direito agrário é um ramo do direito que regula a relação do 

indivíduo com a terra. Apesar de sua evidente importância, o direito agrário ainda não tem um 

código próprio, o que faz com que sua autonomia ainda não esteja consolidada dentro do sis-

tema jurídico. Mesmo assim, o direito agrário está relacionado constantemente com outros 

ramos, como o direito civil, penal, tributário, internacional e outros. (Santiago)  

 
2
 Los grandes problemas ambientales como el cambio climático, el agotamiento de la capa de 

ozono, el efecto invernadero, la deforestación y la desertificación, entre otros, seguramente 

estimularán cambios impredecibles en las tipologías de las enfermedades humanas y de los 

seres vivos en general. Frente a ese gran desafío, “el acceso a una diversidad genética abun-

dante será la clave para la sobrevivencia de la humanidad. Si la diversidad desaparece, a 

ella le seguirá nuestra propia desaparición (Villamar, 2001). 

 
3
 Condições in situ: condições em que o patrimônio genético existe em ecossistemas e habi-

tats naturais; no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desen-

volvido suas características distintivas próprias; incluindo as que formem populações espon-

tâneas (Vasconcelos, 2015). 

 
4 

Condições ex situ: condições em que o patrimônio genético é mantido fora de seu habitat 

natural (Vasconcelos, 2015). 

 
5
 A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência Eco-92 ou Rio-92, ocorrida 

no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. É um documento que estabeleceu a importância de ca-

da país a se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, 

empresas, organizações não-governamentais e todos os setores da sociedade poderiam coope-

rar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Cada país desenvolve a sua 

Agenda 21 e no Brasil as discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desen-

volvimento Sustentável (CPDS) e da Agenda 21 Nacional. A Agenda 21 se constitui num 

poderoso instrumento de reconversão da sociedade industrial rumo a um novo paradigma, que 

exige a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior harmonia e equilíbrio 

holístico entre o todo e as partes, promovendo a qualidade, não apenas a quantidade do cres-

cimento. 

 Com a Agenda 21 criou-se um instrumento aprovado pela OMF, internacionalmente, 

que tornou possível repensar o planejamento. Abriu-se o caminho capaz de ajudar a construir 

politicamente as bases de um plano de ação e de um planejamento participativo em âmbito 

global, nacional e local, de forma gradual e negociada, tendo como meta um novo paradigma 

econômico e civilizatório. 

 As ações prioritárias da Agenda 21 brasileira são os programas de inclusão social 

(com o acesso de toda a população à educação, saúde e distribuição de renda), a sustentabili-

dade urbana e rural, a preservação dos recursos naturais e minerais e a ética política para o 

planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável. Mas o mais importante ponto dessas 
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ações prioritárias, segundo este estudo, é o planejamento de  sistemas de produção e consumo 

sustentáveis contra a cultura do desperdício. A Agenda 21 é um plano de ação para ser adota-

do global, nacional e localmente, por organizações do sistema das Nações Unidas, governos e 

pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. Não 

houve resistência dos países para a liberação do acordo (Agenda 21). 

 
6
 La bioprospección resulta un componente de una estrategia más amplia de conservación y 

uso sostenible de la biodiversidad, antes que la solución a las necesidades inmediatas de con-

servación (Medaglia, 2000, p.12). 
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