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Relatório da Viagem 

3ª Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica (COP3) 
30 de outubro a 09 de novembro de 1996 

Breve histórico: 

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) foi adotada durante a UNCED 1992 no 
Rio de Janeiro. Negociada pelo PNUMA, entrou em vigor em 29 de dezembro de 1993. 
Até a 3ª Conferência das Partes em Buenos Aires, 161 países e mais a União Européia 
haviam ratificado a CDB, tornando-se "Partes" da mesma. 
São três os objetivos da CDB. Promover: 

• a conservação da biodiversidade, 
• o uso sustentável dos seus componentes e 
• a repartição justa e eqüitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos 

genéticos. 

Trata-se de um instrumento internacional da maior relevância, no qual os países reconhecem 
que o ambiente do planeta precisa ser preservado e que é necessário efetuar mudanças nas 
práticas econômicas mundiais. A CDB afirma, pela primeira vez a nível oficial, a soberania 
dos países sobre a biodiversidade existente em seus territórios e o direito de que os mesmos 
partilhem dos resultados científicos e financeiros da exploração desses recursos. 

O texto da Convenção estabelece a Conferência das Partes (COP), encarregada de examinar 
regularmente e zelar pela implementação da CDB. Desde a adoção da CDB, a Conferência 
das Partes vem sendo realizada anualmente. A tendência no futuro, porém, é que as sessões 
ordinárias da COP passem a ser realizadas em intervalos regulares mais longos, 
provavelmente a cada dois ou três anos. 

A primeira reuníão da COP (COPl) ocorreu em Nassau, nas Bahamas, no final de 1994, 
quando adotou-se um programa de trabalho para médio prazo, estabeleceu-se o SBSTTA 
(Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice), órgão científico da 
CDB, e elegeu-se, interinamente, o GEF (Global Environment Facility) como instituição 
financiadora. 

A COP2 teve lugar em Jakarta, Indonésia, ao final de 1995. Ali designou-se Montreal como 
cidade para a sede permanente do Secretariado e foi acordada a preparação de um protocolo 
sobre biosegurança. A COP2 também aprovou um programa de trabalho para o SBSTTA e 
uma posição referente à necessidade de que outros fóruns internacionais, como a F AO 
(Food and Agriculture Organization), atentem para a necessidade de auxiliar na 
implementação dos objetivos da CDB. 
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A COP3 tinha o papel de começar a avançar no sentido da implementação da CDB. Sua 
ambiciosa agenda versava sobre inúmeros temas: mecanismos financeiros, mecanismos de 
intermediação, biodiversidade agrícola, florestas, acesso a recursos genéticos, conhecimento 
de povos indígenas e de comunidades tradicionais, direitos de propriedade intelectual, 
transferência de tecnologia, biosegurança e assuntos administrativos. 

Envolvimento do ISA no tema: 

O ISA promoveu três seminários internos no ano de 1996 com o objetivo de discutir a 
questão da biodiversidade no Brasil e a nível internacional. Participou também das 
audiências públicas que discutiram, em 1996, o projeto de lei de autoria da Senadora Marina 
Silva, que regulamenta o acesso a recursos genéticos no país, produzindo comentários e 
sugestões sobre o mesmo. 

Representado pela advogada Ana Valéria Araújo e por Laymert Garcia, o ISA esteve em 
Buenos Aires com o objetivo de participar da COP3. Durante a conferência oficial, 
priorizou acompanhar as discussões referentes ao conhecimento dos povos indígenas e de 
comunidades tradicionais. Participou também das reuniões preparatórias que antecederam a 
conferência oficial, em especial do evento denominado "Fórum Indígena Internacional". 

Os resultados dos dois primeiros semmanos internos do ISA bem como os subsídios 
apresentados nas audiências públicas integraram o volume nº 02 da série 'tíocumentos do 
ISA", intitulado 'biodiversidade e proteção do conhecimento de comunidades tradicionais': 
que foi publicado ainda no final do ano passado. O terceiro seminário e os resultados da 
COP3 compõem um segundo número da série sobre o assunto, que deverá ser publicado em 
breve. 

Reuniões Preparatórias: 

A COP3 foi precedida de algumas reuniões preparatórias, organizadas por grupos de 
organizações não-governamentais e organizações indígenas. As reuniões preparatórias 
tiveram lugar em Buenos Aires, de 30 de outubro a 03 de novembro, período que antecedeu 
a reunião oficial da Conferência das Partes. Ao todo, foram três eventos paralelos, nos 
quais representantes de ONGs e de organizações indígenas buscaram discutir previamente a 
pauta da reunião oficial e desenvolver estratégias de encaminhamento de propostas 
conjuntas. Os três eventos eram os seguintes: 

1. 'Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Campesinas y ONGs por la 
Biodiversidad (Los Pueblos en la Convención)"; 

2. "Global Biodiversity Forum 5"; e 
3. "Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad", 
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1. O 'Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Campesinas y ONGs por la 
Biodiversidad" foi organizado pelo CET AAR (Centro de Estudios sobre Tecnologías 
Apropriadas de la Argentina) e co-prornovido pelo próprio CET AAR, Programa Semillas 
(Colômbia), Güises Montaãa Experimental (Nicaragua), REDES-AT (Uruguai), CET 
(Chile), Acción Ecológica (Ecuador) e Rede PTA (Brasil). Tinha por objetivo analisar a 
problemática da biodiversidade na América Latina e elaborar propostas referentes a 
problemas comuns para apresentação aos representantes oficiais da COP3. Tratava-se de 
um encontro fechado, que reuniu principalmente organizações ligadas à proteção dos 
direitos de agricultores para discutir os seguintes temas: 

• uso, conservação e manejo da biodiversidade agrícola; 
• direitos coletivos sobre a biodiversidade e os conhecimentos associados; 
• acesso aos conhecimentos e recursos; e 
• financiamento dos projetos de conservação da diversidade biológica e o papel do Banco 

Mundial. 

O evento culminou com um encontro internacional, no qual estavam presentes, além das 
ONGs lationoamericanas, representantes convidados de ONGs da Etiópia, Filipinas, África 
do Sul, Tailândia, Espanha, Malásia, Índia e EUA, sob o patrocínio da Fundação GAIA, de 
Londres. Participaram deste encontro personalidades como Gurdial Nijar e Vandana Shiva, 
do Third World Network (que já haviam particpado os seminários internos promovidos pelo 
ISA). 

Ao final, o grupo distribuiu uma 'tarta aberta aos povos e aos governos: em defesa de 
nossos direitos': que foi apresentada oficialmente à COP3. O documento repudiava os 
direitos de propriedade intelectual e as patentes sobre a vida, referidos como biopirataria, 
propunha uma moratória da bioprospecção e exigia o apoio da COP e da F AO a processos 
participativos para a definição dos assim chamados direitos dos agricultores. 

2. O 'Global Biodiversity Forum 5" era co-promovido por IUCN (The World Conservation 
Union), WRI (World Resources Institute), Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 
Indigenous Peoples Biodiversity Network, African Centre for Technological Studies e 
PNUMA. Tratava-se da 5ª sessão desse Fórum, que se reúne desde 1993 com o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento e implementação da Convenção de Diversidade Biológica 
(CDB) e de outros instrumentos a nível local, nacional e internacional, com vistas à 
complementação do processo intergovernamental. Vale mencionar que o grupo de ONGs 
mencionado no item anterior vê esse Fórum com desconfiança, considerando os seus 
integrantes 'um grupo de ONGs do Norte". O clima de animosidade e disputa entre os dois 
grupos é bastante grande. 

A reunião do Fórum Global, aberta à participação de qualquer interessado mediante o 
pagamento de uma taxa de inscrição, tinha pretensões de apresentar-se como um fórum 
acadêmico (diferentemente do grupo anterior, tido como fórum político). O evento 
subdividiu-se em quatro workshops paralelos, dos quais participaram personalidades, como 
Darrell Posey e, notadamente, vários delegados da ONU - o Secretário Executivo do 
Secretariado da CDB, Calestous Juma, participou pessoalmente de um dia inteiro de 
discussões, enquanto que fez meras "aparições" nos outros dois eventos. Os workshops 
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versavam sobre: agricultura e biodiversidade; investimentos e incentivos financeiros; uso 
sustentado de recursos; e povos indígenas. Os resultados de cada um dos workshops 
compuseram o documento final do Fórum que foi também apresentado oficialmente à 
plenária da COP3. 

3. O terceiro e último evento preparatório da COP3 era co-promovido pela International 
Alliance of Indigenous-Tribal Peoples of the Tropical Forests, pela COICA, pela 
Coordinadora de Organizaciones Mapuche de Neuquen (Argentina), pelo Consejo de Todas 
las Tierras (Chile), pelo World Council of Indigenous Peoples (Canadá), pela Abya Yala 
Foundation (USA) e pelo Indigenous Peoples Biodiversity Network e tinha por objetivo 
permitir que representantes indígenas discutissem mecanismos para a efetiva participação 
indígena no processo de implementação da CDB. 

O Fórum Internacional Indígena foi precedido de um 'Indigenous Experts' Meeting" que 
reuniu cerca de dez pessoas, dentre lideranças indígenas e alguns pouquíssimos assessores, 
que analisaram temas como acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios, 
conhecimento indígena e propriedade intelectual, conservação 'in situ" e biodiversidade 
agrícola, produzindo um documento que serviu de base à discussão do Fórum Indígena. 

O Fórum Internacional Indígena contou com a participação de representantes indígenas dos 
cinco continentes, reunindo em especial um grande número de indígenas da Argentina. 
Houve grupos de trabalho, relatos de casos e troca de experiências que visavam esclarecer 
os participantes sobre a complexidade dos temas a serem tratados durante a COP3. Ao 
final, o Fórum Internacional Indígena elaborou um documento sucinto, que, como os que 
resultaram dos outros eventos, também foi apresentado à plenária da COP3. 

O documento indígena mencionava as grandes demandas indígenas internacionais, como o 
reconhecimento do direito à autodeterminação e ao território, apoiava uma moratória da 
bioprospecção em territórios indígenas, mas sobretudo reivindicava o direito de participação 
dos povos indígenas na implementação da CDB, propondo a criação de um 'Grupo de 
Trabalho Intersessional Aberto sobre Povos Indígenas e Biodiversidade" no âmbito da 
Convenção, com a plena participação de representantes indígenas e de governos, que 
passariam a tratar ali as questões referentes ao conhecimento dos povos indígenas. 

COP3: 

A reunião oficial da Conferência das Partes ocorreu em Buenos Aires de 04 a 15 de 
novembro de 1996. Estiveram presentes as delegações de países Partes da Convenção, 
delegações de países observadores (como os EUA, que não ratificaram a CDB mas 
possuíam provavelmente a maior delegação presente à reunião), indígenas, membros de 
organizações não-governamentais e representantes de empresas. O Brasil enviou uma 
delegação composta por três diplomatas, vários técnicos do Ministério do Meio 
Ambiente, Embrapa, Ministério de Ciência e Tecnologia e do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial, além de observadores. Nesta última categoria, enquadravam-se 
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professores da Unicamp, assessores do Legislativo e um representante do Fórum Brasileiro 
de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Algumas das questões discutidas durante a COP3 eram polêmicas e, de antemão, previa-se 
que o grupo dos países desenvolvidos tentaria adiar qualquer decisão sobre tais temas. O 
item biodiv~rsidade agrícola, por exemplo, envolveria a discussão do impacto da 
liberalização do comércio sobre a biodiversidade, remetendo-se diretamente à questão do 
sistema global da FAO e do impacto dos acordos TRIPs, do GATT, sobre a conservação da 
biodiversidade mundial. Idealmente, a CDB deveria estar estabelecendo diretrizes e 
orientações para agências como a F AO, cujas políticas se pautariam pela Convenção. Mas, 
na realidade, isso não acontece. A COP3 conseguiu estabelecer um programa de atividades 
a respeito da biodiversidade agrícola que parte de uma ótica inovadora: as atividades 
agrícolas são vistas do ponto de vista dos ecossistemas e impactos, ao invés da produção. 

A questão dos mecanismos financeiros também levantou controvérsias. A CDB parte do 
princípio de que a conservação da biodiversidade é uma preocupação da humanidade. 
Como conseqüência da constatação do uso desequilibrado dessa biodiversidade, os 
governos, na CDB, firmaram um acordo de que os países desenvolvidos seriam os principais 
responsáveis pelo financiamento da sua conservação, devendo alocar recursos nos países em 
desenvolvimento. Mas, há muita disputa sobre a implementação deste mecanismo, gerando 
controvérsias sobre quem deve gerir os recursos, como isso deve ser feito, qual o montante 
a ser destinado, quais os projetos e quais os países a serem beneficiados, quem terá direito 
de voto, se deve ser por consenso ou maioria etc. Na verdade, os países desenvolvidos 
temem o fato de que o grupo dos países em desenvolvimento terá sempre a maioria, o que 
tem gerado inúmeras discussões políticas. 

Outra questão é a da biosegurança. Um protocolo de biosegurança está sendo negociado 
desde julho de 1996 por um grupo ad hoc de trabalho, criado a partir da reunião em Jakarta 
em 1995. Os escopo, a amplitude e o alcance do protocolo em termos dos impactos sociais 
e econômicos da biotecnologia sobre um país e a nível internacional estão sendo objeto de 
negociações. 

A questão das florestas também gerou polêmicas. Questiona-se se deve ser feito um 
protocolo sobre florestas junto à CDB, nos moldes da biosegurança, ou se se deve ter uma 
convenção autônoma. O Brasil, por exemplo, se opõe a qualquer regulamentação do 
assunto. Há os que entendem que, como a CBD já está sendo implementada, a elaboração 
de um protocolo seria um processo ágil e imediato. Por outro lado, uma convenção 
autônoma seria certamente mais forte. Não há consenso sobre o assunto ainda. Até o 
momento, o 'Painel Internacional de Florestas': ligado à Comissão de Desenvolvimento 
Sustentado da ONU, vem sendo o fórum de discussão do tema, embora com mandato 
limitado no tempo. A questão precisaria avançar no âmbito da CDB, mas tudo indica que a 
tendência é prorrogar o mandato do Painel para adiar um pouco mais qualquer 
regulamentação sobre o assunto. 

Quanto ao acesso a recursos genéticos, as discussões na COP3 ficaram no âmbito da 
existência, ou não, de legislação a nível dos países. Até o momento, consta que apenas 
Filipinas e o Pacto Andino adotaram leis regulando o acesso a recursos genéticos. As 
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decisões sobre o assunto limitaram-se a estimular a informação dos países sobre o 
desenvolvimento de medidas legais internas e a estimular a F AO a decidir sobre as coleções 
ex situ anteriores à CDB, de modo que passem a ser regidas pela Convenção. 

Na questão da propriedade intelectual, a COP3 recomendou que seja feito um estudo de 
casos acerca dos impactos dos direitos de propriedade intelectual sobre os objetivos da 
CDB. Além disso, resolveu iniciar um processo de discussão sobre a CDB e os acordos 
TRIPs com a OMC (Organização Mundial do Comércio), demonstrando não reconhecer a 
exclusividade daquele fórum sobre a discussão de comércio. 

Implementação do artigo 8 (D, sobre conhecimento de povos indígenas e de comunidades 
tradicionais 

Dispõe o artigo 8 (J) da CDB: 

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

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

A implementação do artigo 8 (J) da CDB passa por viabilizar a conservação da 
biodiversidade e o seu uso sustentável a partir das inovações, práticas e estilos de vida de 
povos indígenas e de comunidades locais, respeitando-se os seus direitos intelectuais 
coletivos. Daí a necessidade de uma discussão sobre o modo como esse conhecimento deve 
ser respeitado, como a inovação indígena pode ser reconhecida e qual deve ser a base para a 
distribuição dos beneficias advindos do seu uso. A implementação do artigo está, pois, 
vinculada à uma espécie de equiparação do conhecimento tradicional ao chamado 
conhecimento científico e à criação de um sistema especial de garantia de direitos coletivos 
sobre esse conhecimento. 

Ocorre que as tentativas de diminuir a importância do conhecimento tradicional, apesar do 
disposto na CDB, tratando-o como conhecimento não-científico e sem valor de aplicação 
industrial, que se diferenciaria do conhecimento científico, este sim valorizado e com 
aplicação industrial, têm sido constantes. O objetivo é, provavelmente, marginalizar todos 
os sistemas diversos e plurais de conhecimento existentes no mundo, para não fugir à lógica 
do mercado ou das práticas econômicas atuais. 

Como a questão é política, antes mesmo da COP3, já se previa que pouco se conseguiria 
avançar nas discussões do tema. Por esta razão, a expectativa maior entre os indígenas 
presentes era conseguir viabilizar a criação de um Grupo de Trabalho no âmbito da 
Convenção, que passaria a ser o fórum pertinente para as discussões que dissessem respeito 
aos índios e comunidades locais. 
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A proposta de que fosse criado um 'Grupo de Trabalho Intersessional sobre Povos 
Indígenas e Comunidades Locais" foi apresentada oficialmente à plenária da COP3 por uma 
representante indígena do México, em nome de todos os povos indígenas representados na 
Conferência. Os índios propunham um Grupo aberto à participação dos interessados, 
assegurado o equilíbrio regional e nacional quanto à participação dos povos indígenas e 
comunidades locais. Estendiam o mandato do Grupo a todas as questões que lhes dizem 
respeito no âmbito da CDB, a serem tratadas num período inicial de três anos, durante os 
quais, o Grupo deveria reportar-se anualmente à COP sobre o andamento dos seus 
trabalhos, além de estabelecer relações com o SUBSTTA com vistas a solucionar as 
questões técnicas pertinentes ao seu mandato. 

A proposta indígena recebeu manifestações de apoio do grupo de países africanos, de 
representantes do Nepal, dos Inuit no Alaska, da Austrália, Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Filipinas, de organizações não-governamentais, entre outros. Apareceram, porém, algumas 
propostas alternativas: a União Européia manifestou-se pela necessidade de reconhecer os 
direitos indígenas, propondo que os países buscassem a princípio se aprofundar na discussão 
do tema; o Canadá sugeriu que se fizesse um encontro de cinco dias de duração entre a 
COP3 e a COP4, com a participação dos índios, para desenvolver diretrizes acerca do artigo 
8 (J) - proposta que contou com o apoio de inúmeros países; e a Itália argumentou que seria 
necessário desenvolver, primeiramente, atividades intersetoriais no âmbito do Secretariado 
da CDB para então criar um Grupo de Trabalho. 

O Brasil manifestou-se no melhor estilo conciliador, peculiar aos membros do Itamaraty, 
apoiando a proposta do Canadá sem deixar de lado a proposta de criação do Grupo de 
Trabalho reivindicado pelos índios. A representante brasileira sugeriu que se estabelecesse 
um regime 'suí generis", ressaltando que nem tanto importaria a forma da decisão, mas o 
seu conteúdo, que deveria estabelecer parâmetros para o trabalho futuro, com ênfase na 
necessidade de se criar um regime especial de proteção ao conhecimento, práticas e 
inovações das comunidades indígenas e locais. 

Conforme os itens de pauta iam sendo discutidos pela plenária, por iniciativa do 
Secretariado da CDB, estabeleceu-se uma praxe de criação de "grupos informais paralelos", 
encarregados de reunir as propostas apresentadas e preparar minutas consensuais para 
reapresentação posterior, visando a aprovação da COP3. Havia grupos informais sobre 
vários temas, inclusive sobre a implementação do artigo 8 (J). A participação no 'grupo 
informal" sobre o 8 (J), porém, era limitada, tendo sido vedado o acesso às organizações 
não-governamentais. A participação indígena ficou restrita a dois representantes do Fórum 
Indígena. 

No grupo informal, o Brasil, sempre como conciliador, assumiu um papel crucial, acabando 
por convencer aos indígenas a abrir mão de sua proposta, em face da alegada inviabilidade 
de aprovação de um Grupo de Trabalho nos moldes desejados. A COP3 então aprovou uma 
solicitação ao Secretário Executivo da CDB no sentido de que seja organizado um 
workshop, de duração de cinco dias, antes da reunião da COP4. Foram aprovados também 
os termos de referência desse workshop, que, resumidamente, são: 



• identificar a extensão da participação indígena, individual e coletiva, a título de diretrizes 
a serem apresentadas aos governos para efeitos da implementação do artigo 8(J); 

• considerar a colaboração prestada por comunidades indígenas e locais com estilos de vida 
tradicionais; 

• avaliar informações prestadas pelas Partes da Convenção sobre a implementação a nível 
nacional do artigo 8 (J) e outros, com vistas ao estabelecimento de prioridades para o 
trabalho futuro; 

• apresentar à COP parecer sobre a possibilidade de desenvolvimento de um plano de 
trabalho referente à implementação do artigo 8 (J) e outros; e, por fim, 

• examinar a necessidade da criação de um grupo de trabalho intersessional ou de um 
órgão subsidiário no âmbito da CDB para tratar da questão do conhecimento, inovações 
e práticas de comunidades indígenas e locais com estilos de vida tradicionais relevantes à 
conservação e ao uso sustentável da diversidade biológica. 

Depois da COP3: 

Depois da COP3, o ISA recebeu em sua sede, em São Paulo, um membro do Secretariado 
da CDB, que apresentou-nos, com detalhes, os resultados finais da Conferência e as 
perspectivas para o futuro. A COP4 será realizada em maio de 1998 em Bratislava, na 
Eslováquia. 

Antes disso, porém, o Congresso Brasileiro deverá estar analisando a lei de acesso a 
recursos genéticos, que, dentre outras coisas, dispõe sobre o conhecimento e os direitos 
intelectuais coletivos de povos indígenas e de comunidades tradicionais em nosso país. O 
desafio que está colocado para o ISA é desenvolver, em 1997, um sistema 'sui generis" de 
reconhecimento desses direitos para ser incorporado à nova lei, traduzindo de maneira 
inovadora os conceitos e as discussões acumuladas sobre o tema a nível interno e 
internacional. 

É preciso que se diga que nenhuma proposta legal já desenvolvida em outros países 
conseguiu, até agora, colocar no papel a regulamentação de um sistema deste tipo. O ISA 
tem procurado, através de seminários promovidos internamente e com a participação de 
convidados, além de discussões de que tem participado, reunir os profissionais que, no 
Brasil, estão se dedicando a estudar o tema, comprometendo-se a, junto com eles, 
desenvolver uma proposta que reflita as preocupações de povos indígenas e comunidades 
tradicionais no país. 

São Paulo, 06 de março de 1997. 
Ana Valéria Araújo 
Instituto Socioambiental 


