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Na Amazônia Continental, os pássaros voam e os homens criam fronteiras 



Resumo 
 

 

 
 

A diversidade biológica é a base natural da vida no planeta. Dada essa importância, o objeto de 

estudo desta dissertação é a coordenação de projetos transfronteiriços que buscam preservar a 

biodiversidade na Amazônia Continental. Essa é composta por oito Estados soberanos, a saber: 

(1) Bolívia; (2) Brasil; (3) Colômbia; (4) Equador; (5) Guiana; (6) Peru; (7) Suriname e (8) 

Venezuela. Desse tema criou-se a seguinte pergunta problema: dada a anarquia do sistema 

internacional, como projetos de proteção da biodiversidade, na região Amazônica, podem ser 

coordenados se essa região pertence a diferentes soberanias? As hipóteses criadas são: (1) o 

Regime Internacional de Biodiversidade (RIB) oferece parâmetros fundamentais para o 

estabelecimento de projetos coordenados na região. Isso porque o Regime fornece uma estrutura 

de princípios, normas e regras, bem como instituições financeiras que viabilizam a 

implementação de projetos comuns de proteção das florestas amazônicas uma vez observados 

pelos Estados; (2) ao fornecer uma estrutura de regras e instituições aplicáveis à região, o 

Regime oferece recursos institucionais para sua proteção sem comprometer a soberania dos 

Estados que a integram e (3) a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico (OTCA) é a 

instituição regional responsável pela coordenação de projetos de proteção da biodiversidade na 

região Amazônica. A etapa que deve ser preenchida para que se verifique a viabilidade das 

hipóteses mencionadas acima é o objetivo seguinte: discutir o papel do Regime Internacional de 

Biodiversidade na promoção da cooperação entre os Estados que compartilham a região 

Amazônica, tendo a OTCA como instituição regional coordenadora de políticas, bem como a 

implantação de projetos conjuntos de proteção da biodiversidade, no período de 1993 a 2014. O 

método que será utilizado é a análise documental dos projetos transnacionais que se relacionam 

com a OTCA e o RIB. Dessarte, o resultado alcançado pela análise documental foi insuficiente 

para que se verificasse as hipóteses mencionadas acima, o que foi possível afirmar é que tais 

hipóteses tem potencial de verificação. 

Palavras-chave: Regime Internacional de Biodiversidade; OTCA e Amazônia Continental 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The biological diversity is the base that sustains life on Earth, because of that, the objective of 

this dissertation is to approach the transnational project coordination that follow the protection of 

the biodiversity on Continental Amazon. This is compound of eight sovereignty States,   namely: 

(1) Bolivia; (2) Brazil; (3) Colombia; (4) Equator; (5) Guiana; (6) Peru; (7) Suriname and (8) 

Venezuela. This theme created the problem question: given the anarchy of the international 

system, how projects of protection of biodiversity, in the Amazon region, can be coordinated if 

that region belongs to different sovereignties? The hypotheses created are: the (1) International 

Biodiversity Regime (RIB) offers basic parameters for the establishment of coordinated projects 

in the region. This is because the Regime provides a framework of principles, norms and rules,  

as well as financial institutions that enable the implementation of joint project for the protection 

of genetic resources once observed by States; (2) to provide a framework of rules and institutions 

governing the region, the Regime provides institutional resources for their protection without 

compromising the sovereignty of State belonging to it and (3) the Amazon Cooperation Treaty 

Organization (ACTO) is the regional institution responsible for coordinating biodiversity 

protection projects in the Amazon region. The step that will be following to check the feasibility 

of the hypotheses mentioned before is the objective: discuss the role of the International 

Biodiversity Regime in promoting cooperation among States that share the Amazon region, with 

ACTO as a regional coordinating institution of policies and the implementation of joint 

biodiversity protection projects, from 1993 to 2014. The method to be used is the documentary 

analysis of transnational projects that relate to ACTO and the RIB. Thus, the result achieved by 

the documentary analysis was insufficient for those hypotheses mentioned above, it was possible 

to say is that such hypotheses have check potential. 

Key words: International Biodiversity Regime; ACTO e Continental Amazon 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O objeto de estudo desta dissertação, a Amazônia Continental, é o resultado da pós- 

graduação em Relações Internacionais realizado na PUC-Minas. Neste trabalho, o entendimento 

de região Amazônica foi inspirado na autora Bertha Becker (2005). Segundo ela (BECKER, 

2005, p. 74), um dos meios de se estudar a Amazônia é compreendê-la como uma unidade ou um 

exercício voltado à concepção de “Amazônia Continental”. Nessa passagem a autora menciona a 

relevância da região Amazônica quando diz que: 

Há três grandes eldorados naturais no mundo contemporâneo: a Antártica, que é um 

espaço dividido entre as grandes potências; os fundos marinhos, riquíssimos em 

minerais e vegetais, que são espaços não regulamentados juridicamente; e a  

Amazônia, região que está sob a soberania de estados nacionais, entre eles o Brasil 

(BECKER, 2005, p. 77). 
 

A Amazônia é composta por oito países e um protetorado francês, a saber: (1) 

Venezuela, (2) Colômbia, (3) Equador, (4) Peru, (5) Bolívia, (6) Brasil, (7) Guiana, (8) Suriname 

e Guiana Francesa (França) – o protetorado. A Guiana Francesa não é um Estado soberano, 

segundo os preceitos de Weber (1982), mas sim um protetorado da França e por esse motivo a 

Guiana Francesa não faz parte da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico (OTCA) 

ou dos países amazônicos. Para que um arranjo político faça parte da OTCA, esse deve estar 

dentro do Bioma Amazônico e constituir-se como um Estado independente. Como a Guiana 

Francesa, embora se localize na região amazônica, não se constitui como um Estado 

independente, não é membro da OTCA e não será estudado nesta dissertação. Este não 

reconhecimento regional da Guiana Francesa como um membro permanente das instituições 

multilaterais regionais, como a OTCA, é uma tentativa dos Estados amazônicos de limitarem a 

intervenção que pode advir de outras regiões do planeta, como a Europa, em assuntos regionais. 

O mapa 1 demonstra esta região  (SILVA, 2012; PIEDRA-CALDERÓN, 2007; RAISG, 2012). 
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Mapa 1: a Amazônia Continental 

 

 
Fonte: adaptado de MCFARLAND (2014, p. 5). 

 
A Amazônia é uma região de grande riqueza natural, compartilhada pelos oito países 

amazônicos que se constituem membros da OTCA. Este espaço geográfico coloca um desafio 

aos países que se situam no norte da América do Sul, posto que se faz necessário articular 

projetos que tenham por objetivo a proteção da biodiversidade que a Amazônia Continental 

possui. De maneira geral, a riqueza natural da Amazônia pode ser apresentada através de cinco 

elementos: (1) a grande heterogeneidade da sua fauna e flora; (2) as culturas dos indígenas desta 

região; (3) a potencial riqueza da sua biodiversidade; (4) a fonte de água para o consumo 

imediato; (5) o potencial da região amazônica para a extração de energias fósseis e renováveis. 

Dentro  deste   grande  escopo  de  oportunidades  de  estudo  foi  selecionado  a   proteção       da 
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diversidade biológica como ponto focal (CURADO, 2010; PIEDRA-CALDERÓN, 2007; 

RAISG, 2012). 

Deste ponto focal pode-se retirar o seguinte objetivo geral: discutir o papel do Regime 

Internacional de Biodiversidade na promoção da cooperação entre os Estados que compartilham 

a região Amazônica, tendo a OTCA como instituição regional coordenadora de políticas, bem 

como a implantação de projetos conjuntos de proteção da biodiversidade, no período de 1993 a 

2014. 

Dito isso, é importante salientar que a interdependência ecológica da região (a 

Amazônia é um ecossistema único) e o entendimento de que a sua proteção demanda respostas 

articuladas, coloca um desafio ao estabelecimento de projetos que sejam ou comuns ou 

coordenados por todos os Estados que integram a região. Face a essa questão e para discutir esse 

ponto e compreender como os Estados Amazônicos respondem a ele sugere-se a seguinte 

pergunta: dada a anarquia do sistema internacional, como projetos de proteção 1 da 

biodiversidade, na região Amazônica, podem ser coordenados se esta região pertence a 

diferentes soberanias? 

Para que se responda a essa pergunta foram elaboradas três hipóteses: (1) o Regime 

Internacional de Biodiversidade oferece parâmetros fundamentais para o estabelecimento 

de projetos coordenados na região. Isso por que o Regime fornece uma estrutura de 

princípios, normas e regras, bem como instituições financeiras que viabilizam a 

implementação de projetos comuns de proteção das florestas amazônicas uma vez 

observados pelos Estados; (2) ao fornecer uma estrutura de regras e instituições aplicáveis  

à região, o Regime oferece recursos institucionais para sua proteção, sem comprometer a 

soberania dos Estados que a integram e (3) a Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônico é a instituição regional responsável pela coordenação de projetos de proteção  

da biodiversidade na região Amazônica. 

 

 
 

1 Há um grande debate entre os conservacionistas e os preservacionistas que não é o foco dessa dissertação. O 

primeiro grupo - os conservacionistas - acredita que os princípios naturais devem guiar a relação homem/natureza.  

Já o segundo grupo - os preservacionistas- dá uma maior ênfase no “valor utilitário” (INOUE, 2005, p.7) que a 

natureza propõe aos indivíduos. Assim, o foco desta dissertação se enquadra no grupo dos preservacionistas e o 

termo utilizado será o de proteção (INOUE, 2005). 
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As duas primeiras hipóteses, 1º e a 2º, mencionam o Regime Internacional de 

Biodiversidade como uma das bases que estrutura esta pesquisa. Contudo, o campo de estudo da 

Biodiversidade é bastante amplo como demonstra as vinte “Metas de Aichi” que serão analisadas 

no capítulo 2. Como não é possível analisar toda a diversidade biológica presente na Amazônia 

Continental buscar-se-á focar nas florestas amazônicas. É claro que essa região é um bioma que 

possui uma extensa cadeia de espécies relacionadas, mas - por uma questão de viabilidade de 

pesquisa - é necessário se restringir a um ponto e este são as florestas. Outro ponto importante é  

o fato dessa dissertação não buscar fazer uma relação entre as florestas amazônicas e o clima 

regional. Basicamente busca-se analisar as iniciativas governamentais da região para que se 

preserve as florestas amazônicas (CDB, 2015). 

Essas hipóteses serão aplicadas em uma região que compreende oito Estados, a 

Amazônia; o método científico utilizado será a comparação, que será feito dentro do nível 

regional, esse que possuí a primeira e a segunda hipóteses como variáveis intervenientes: o (1) 

Regime Internacional de Biodiversidade e a (2) Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônico – nível regional. Assim, esta pesquisa se encontra dentro de dois níveis de análise, o 

regional e o sistêmico. A variável dependente, a cooperação entre os Estados Amazônicos na 

implementação de projetos coordenados, se observa no nível regional e a variável interveniente,  

o Regime Internacional de Biodiversidade, observa-se no nível sistêmico. 

A Anarquia do Sistema Internacional, que será discutida no primeiro capítulo desta 

Dissertação é considerada uma variável de contexto, aplicável ao sistema internacional do qual 

fazem parte os Estados amazônicos. Consideram-se que esses Estados, objeto de estudo deste 

trabalho, são racionais, a qual é uma característica de sua soberania – aqui variável independente. 

Em razão disso, o comportamento esperado dos Estados é a não cooperação. Segundo a teoria 

institucionalista das relações internacionais (Keohane e Axelrod, 1985; Keohane, 1984; Krasner, 

1982), as instituições alteram ganhos para a cooperação e custos da deserção. Assim, tendo o 

pressuposto da racionalidade dos Estados e a soberania como variável independente, o modelo  

de análise aqui proposto admite que o Regime Internacional da Biodiversidade é uma variável 

interveniente no nível sistêmico e a OTCA é variável interveniente no nível regional. Essa 

estrutura de análise permite admitir a hipótese da cooperação, bem como da capacidade de 

coordenação de políticas em nível regional. Essa possibilidade de cooperação/coordenação dos 
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Estados, variável dependente, será observada através das políticas, programas e/ou projetos de 

proteção da diversidade biológica transfronteiriça. 

Dito isso, foi empregada a análise documental como técnica de pesquisa para o 

desenvolvimento deste trabalho, sendo que os projetos de proteção da biodiversidade 

transfronteiriça foram os documentos analisados. Assim, para possibilitar o desenvolvimento do 

argumento central desta Dissertação e relatar a verificação das hipóteses, este trabalho encontra- 

se estruturado em quatro capítulos, além da introdução e das conclusões: (1) Introdução; (2) 

Capítulo 1: do conceito de Anarquia a Região; (2) Capítulo 2: o Regime Internacional de 

Biodiversidade e a OTCA; (3) Capítulo 3: Estados Amazônicos; (4) Capítulo 4: Análise dos 

projetos de proteção da biodiversidade amazônica; (5) Conclusão e (6) Referências. 
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1. Do conceito de Anarquia a Região 
 

Este capítulo objetiva elaborar um modelo de análise no campo de Relações 

Internacionais que permita discutir os projetos de proteção da biodiversidade na Amazônia 

Continental. O título “do conceito de Anarquia a Região” remete a organização lógica dos 

conceitos ao longo deste capítulo, o qual começa com um conceito de Relações Internacional, 

Anarquia, e termina com um conceito de Geografia, Região. Assim, a pergunta de pesquisa que 

orienta este trabalho é: dada a anarquia do sistema internacional, como projetos de proteção da 

biodiversidade, na região Amazônica, podem ser coordenados se esta região pertence a 

diferentes soberanias? Tendo isso em mente, este capítulo está subdividido em duas seções: a 

primeira apresenta os conceitos de Regime Internacional, Cooperação Internacional e 

Coordenação e a segunda dedica-se à discussão dos conceitos de Região, Território e Limite. 

 

 

 

1.1 Regime Internacional, Cooperação Internacional e Coordenação 
 
 
 
 

O desenvolvimento da reflexão teórica em torno da pergunta de partida se inicia com 

uma discussão de alguns conceitos chaves: “Anarquia”, “Estado”, “Soberania”, “Cooperação 

Internacional”, “Reciprocidade”, “Coordenação”, “Região”, “Território”, “Territorialidade”, 

“Fronteira” e “Limite”. 

Para Keohane e Axelrod (1985, p. 226) “anarquia” é a “ausência de um governo comum 

na política mundial” e uma de suas características é a incerteza sobre a conduta dos outros atores. 

Contudo, a falta de um governo planetário não significa a ausência de alguns parâmetros 

comportamentais como o reconhecimento do outro Estado como entidade soberana e a 

necessidade de se criar meios de se inter-relacionar (KEOHANE e AXELROD, 1985) 

O trabalho de Hedley Bull (2002), em seu livro “A Sociedade Anárquica”, demonstra que 

a  anarquia  não  representa,  necessariamente,  o  “caos”  ou  a  ausência  de  um  “ordenamento” 
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comportamental na política dos “Estados”, em grande medida porque há uma dada “ordem” na 

conduta das unidades políticas pertinentes a este campo. Para ele, os atores políticos importantes 

são os agentes “soberanos” ou os “Estados”, em um contexto no qual inexiste uma autoridade 

planetária. Nesse pano de fundo, a “soberania” pode ser entendida por duas lentes, a “interna” e a 

“externa” (BULL, 2002). 

A “Soberania interna” remete à hierarquia comportamental exercida por um governo 

politicamente autossuficiente, em tese, sobre seus cidadãos, em um dado local geograficamente 

demarcado, no qual o imperativo de mandar concentra-se em uma organização política ou 

“Estado”. O “Estado”, nessa literatura, é compreendido a partir da definição de Weber (1982, p. 

56): “uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força 

física dentro de um determinado território”. Já a “Soberania externa” remete à liberdade de 

comportamento que um Estado pode exercer para com seus semelhantes, em suas interações 

corriqueiras (BULL, 2002). 

Este trabalho busca entender como unidades políticas soberanas relacionam-se com 

capacidade de coordenação de suas ações sobre uma dada temática, considerando a Anarquia 

Interestatal. Retomando o argumento de Bull (2002), a anarquia interestatal não é sinônima de 

“caos” ou de “desordem”, mas sim uma característica da “Sociedade Internacional”. Isso porque 

existem, no mínimo, três modos de se entender as relações que essas unidades políticas 

soberanas, como agentes, compartilham em suas interações. Essas relações podem ocorrer da 

seguinte maneira: (1) o entendimento de outras unidades políticas como igualmente soberanas; 

(2) os compromissos aceitos pelos Estados soberanos são, na grande maioria das vezes, 

realizados e (3) há um ambiente, relativamente pacífico, que cria as condições necessárias para 

as relações multilaterais. Sendo assim, outro passo é entender qual o impacto da inexistência de 

um governo em nível planetário sobre a conduta dos Estados, em suas interações (BULL, 2002). 

Todavia, antes que se pense no impacto da anarquia, compreendendo-a como estável 

sobre o comportamento interestatal, é pertinente que se mencione outra peculiaridade do Estado. 

Essa característica é sua racionalidade. Para a corrente Institucionalista, todo e qualquer Estado 

tem como preferência aumentar ganhos e reduzir custos. Dessa forma, os Estados são entendidos 

como “autointeressados” e possuidores de preferências estáveis, mas transitivas.     Considerando 





22 
 

 

 

 

 

 

esse perfil de ator, os teóricos desse campo buscam utilizar ferramentas que permitam predizer o 

comportamento esperado dos Estados em condições de anarquia. Tal comportamento seria a 

criação de arranjos políticos internacionais para reduzir as consequências do sistema anárquico 

(BALDWIN, 1993). 

Esses arranjos podem ser compreendidos como Regimes Internacionais. Keohane 

(1982), em seu artigo, demonstra três elementos que justificam a existência de arranjos políticos 

internacionais ou, especificamente, de regimes internacionais. Os três elementos são: (1) 

minimizar os custos das negociações; (2) a inexistência de princípios normativos definitivos que 

responsabilizam os atores por suas condutas e (3) aumentar a dimensão e proporção da 

informação mutuamente conhecida por todos os atores (KEOHANE, 1982). 

Como, em tese, um arranjo político internacional beneficia a todos os seus integrantes, 

há um estímulo para que esses regimes se mantenham ao longo do tempo, pois, segundo Stein 

(1982, p. 322, tradução nossa), “as instituições podem ser requeridas [reutilizáveis] novamente  

no futuro”. Assim, a definição mais amplamente aceita, dentro do campo de Relações 

Internacionais, do conceito de “regimes internacionais”, é a de Krasner (1982): 

 

 
 

[r]egimes [internacionais] podem ser definidos como um conjuntode princípios 

implícitos ou explícitos, normas, regras e procedimento de tomada-de-decisão, no qual 

as expectativas dos atores convergem em uma dada área das relações 

internacionais”(KRASNER, 1982, p 186, tradução nossa). 

 

 

 

Contudo, é necessária a existência de um componente anterior à criação de um regime 

político internacional e este componente é a “cooperação internacional”. O conceito de 

“cooperação internacional” é bastante utilizado no campo das Relações Internacionais porque 

segundo os teóricos institucionalistas os regimes “facilitam” as interações entre os Estados 

conhecidas como “cooperação” e por esse motivo foi escolhida a definição presente na obra de 

Keohane. Em suas palavras: 
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Cooperação requer que as ações separadas dos indivíduos ou organizações [...] sejam 

colocadas em conformidade com o outro através de um processo de negociação [...] [A 

circunstância dessa cooperação] ocorre quando políticas efetivamente seguidas por um 

governo são consideradas pelos seus parceiros como facilitadoras na realização de seus 

próprios objetivos, como um resultado do processo da coordenação política. 

(KEOHANE,1984, p. 51-52, tradução nossa) 

 

 

Outro autor que também contribui para o debate acerca da cooperação é Robert Axelrod 

(1984). Em sua obra, a Evolução da Cooperação, um dos elementos centrais para que se entenda 

a contribuição desse autor para o campo científico é o conceito de “reciprocidade”. Em primeiro 

lugar, o autor busca entender como a cooperação emerge em um contexto no qual inexiste uma 

autoridade suprema que crie os parâmetros necessários para que se coopere. Nesse contexto 

social os integrantes são atores possuidores de preferências fixas e pautam seus comportamentos 

pelo “autointeresse”. Contudo, se a interação entre os agentes tiver um tempo determinado para 

começar e terminar, haverá um desestímulo à cooperação. Ou, se houver apenas um 

relacionamento entre os integrantes X e Y, estes não irão cooperar, por que um comportamento 

não cooperativo é mais benéfico nestas circunstâncias (AXELROD, 1984). 

Mas, como em muitos casos não se sabe ao certo a durabilidade de um relacionamento, 

pode-se dizer que o tempo de duração da maior parte dos encontros é “indeterminado”. A 

variável “tempo indeterminado” e a percepção dos participantes de novos encontros contínuos 

modifica o comportamento de seus integrantes de não cooperarem. Axelrod (1984, p. 126) 

construiu um termo para caracterizar esse evento: a “sombra do futuro”. A “sombra do futuro” é 

a possibilidade de um novo encontro, no qual seja possível contrabalancear o comportamento  

não desejado de forma equiparável com o ocorrido na reunião anterior ou a “reciprocidade”. Esta 

pode ser entendida pela expressão popular “olho por olho e dente por dente”. Logo, a base da 

cooperação, em “tempo indeterminado”, é a reciprocidade (AXELROD, 1984). 

Pode-se dizer que todas as partes envolvidas na cooperação internacional se beneficiam 

de algum modo por atuarem em conjunto e que a cooperação internacional é  pautada  por 

“ganhos absolutos”. Os “ganhos absolutos” podem ser interpretados em uma dada interação, na 

qual todos os agentes políticos estatais serão beneficiados se agirem em conjunto. Assim isso 

significa  que  os  arranjos  políticos  internacionais,  consideradas  as  condições  da     anarquia, 
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reduzem a imprevisibilidade do comportamento dos Estados, visto que informam o modo de 

coordenar políticas em âmbito regional (BALDWIN, 1993). 

Em uma coordenação com conflito não há um “problema de tudo-ou-nada” e em muitos 

casos pode ser solucionada pela comunicação entre as partes envolvidas. Sua característica é  

uma interação na qual os integrantes não têm estímulos para tomar ações unilaterais, pois as 

preferências individuais podem ser alcançadas quando se atingir o objetivo coletivo, embora seja 

prevista assimetria de ganho. Assim, a coordenação com conflito é um esforço para unir as 

preferências dos atores em uma única alternativa, já que o interesse coletivo irá beneficiar a  

todos integrantes desta coordenação (SNIDAL, 1985). 

Todavia, o fato dos atores envolvidos concordarem que políticas, sobre uma dada área, 

devem ser criadas, não significa dizer que a sua disposição é dada. O grande desafio está no 

modo como estas políticas serão justapostas para que se chegue a um fim desejado  

anteriormente. A estruturação de arranjos políticos internacionais que tenham como objetivo 

criar as condições necessárias para que se coordenem políticas regionais, se diferencia dos 

arranjos políticos que tenham como base o “problema de ação coletiva” porque o comportamento 

coordenado requer estímulos que irão incorporar o interesse coletivo. A coordenação entre os 

membros pode ser solicitada de modo diferente. A carência de uma coordenação entre os 

integrantes X e Y irá variar de acordo com o grau de relacionamento de um para com o outro. 

Essa coordenação pode se dar em um meio compartilhado por seus componentes. Neste trabalho 

esse meio será entendido como “International Commons” (SNIDAL, 1985). 

A nomenclatura “common”, por si só, refere-se aos elementos naturais encontrados em 

um dado domínio. Lembrando que este “domínio”, um ponto geograficamente demarcado, pode 

ser estudado em sua especificidade na terra, ar ou em suas derivações hídricas – rio, lago, 

manancial e oceanos. Após refletir sobre estes conceitos apresentados por Susan Buck (1998) é 

possível demonstrar a relação entre “International Commons” e “Global Commons”. Este faz 

alusão a um recurso natural pertencente a todos os seres vivos do planeta; aquele nada mais é do 

que um recurso natural compartilhado por mais de um Estado que compõe o sistema. Assim, 

enquanto o “Global Common” incorpora todos os Estados, o “International Common” abrange 

apenas alguns Estados (BUCK, 1998). 
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Dada essa interação, seja no “International Common” ou no “Global Common”, é 

necessário que os Estados atuem em grupo. Segundo Mancur Olson (1975) os grupos que 

compõem as relações humanas, em seus relacionamentos, têm como característica a 

racionalidade de seus integrantes. A consequência da racionalidade em uma ação se dá quando 

um agente humano buscará, sempre, “maximizar ganhos e minimizar perdas”. Dentro desta 

lógica, a condição necessária para que um grupo exista é que haja objetivos comuns aos 

participantes. Caso contrário a própria existência do grupo é inútil (OLSON, 1975). 

Contudo, o fato de existirem objetivos comuns não significa dizer que não há um 

problema de como alcançar o que se deseja. Se um grupo deseja uma ampla multiplicidade de 

opiniões, sobre uma dada temática, será necessário que o grupo seja grande. Nesse caso, o  

quanto maior melhor. Todavia, um grupo muito grande não consegue, de forma ágil, tomar 

decisões que perpetuariam sua existência ao longo do tempo ou decisões práticas do dia-a-dia o 

que ocasionaria uma inutilidade prática do grupo, ou até acarretaria um não atingimento de seus 

objetivos fundacionais (OLSON, 1975). 

Em um grupo menor, no qual as pessoas se conheçam, as decisões são tomadas  de 

forma mais ágil e prática. Primeiro porque existem menos pessoas com o poder de decidir, o que 

por si só agiliza o processo. Segundo porque existe um constrangimento social sobre o 

comportamento de seus integrantes, pois estes se relacionam mais de uma vez ao longo dos 

encontros do grupo. É como se houvesse a criação de uma expectativa de comportamento. Nesse 

comportamento racional dos indivíduos, se não houver um estímulo físico ou social não haverá 

uma ação coletiva, como esperado. Logo, o comportamento de cada agente é relevante para o 

desenvolvimento do grupo, bem como suas formas de constrangimento. Essa mesma afirmativa 

não é válida para os grupos muito grandes porque existe uma “atomização dos agentes” neles ou 

o comportamento de um único agente pode não ser percebido pelo todo. Assim, existe uma 

valorização da participação dos agentes nos grupos pequenos e uma consequência deste fato é 

uma maior facilidade ao decidir (OLSON, 1975). 

Isto não quer dizer que não haja heterogeneidade entre os integrantes. A  

heterogeneidade dos Estados em um grupo, para essa dissertação, será compreendida pelos 

diversos   instrumentos   nacionais   que   podem   ser   mobilizados   para   que   se   preserve    a 
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biodiversidade nacional e regional, o qual será descrito para cada país membro da OTCA no 

capítulo 3 .Essa heterogeneidade dos Estados irá impactar em seu comportamento em grupo. 

Contudo, existe um elemento levantado da Teoria dos Jogos pela autora Ostrom (1990), a partir 

da análise que faz do modelo do Dilema do Prisioneiro, à luz das contribuições das teorias que 

discutem os dilemas de ação coletiva, que pode fragmentar a ação de um grupo ao alcançar seus 

objetivos, mesmo que os integrantes desta instituição sejam “racionais”. Este elemento é o “free- 

rider” ou o “carona”. O “carona” é um problema porque, embora não contribua para que um  

dado objetivo seja atingido, recebe o resultado do esforço de outros, pois devido ao objetivo ser 

coletivo não é possível que se remunere as partes de acordo com seu engajamento. Sendo assim, 

há um favorecimento ou prejuízo coletivo e pode-se mencionar a região geográfica como um dos 

locais onde este problema ocorre (OSTROM, 1990; MARTIN, 1995). 

No espaço geográfico utilizado pelo homem para conseguir fins particulares, 

entendendo o espaço geográfico como um bem, os indivíduos irão utiliza-lo para maximizar 

ganhos privados. Essa interação pode alocar dentro do espaço humano a criação de regiões 

geográfica que possuem uma densidade populacional muito reduzida. Com isso pode se entender 

a “Tragédia dos Comuns2”, que é uma das formas de se entender o problema dos bens coletivos, 

como a utilização do homem, racional e individualista, de bens coletivos finitos como se fossem 

infinitos (HARDIN, 1968). 

Em suma, nesta seção foram levantados elementos teóricos que se relacionam com o 

campo de estudo da política internacional. O primeiro conceito trabalhado foi o de anarquia e em 

seguida, outros conceitos como o de Estado, soberania, cooperação internacional, reciprocidade, 

coordenação, além de uma discussão sobre o impacto do tamanho do grupo no inter- 

relacionamento dos atores. 

 

 

 

 

 

2 Hardin (1968) procura demonstrar o problema do crescimento populacional em escala planetária e a 

impossibilidade tecnológica para que se solucionem os problemas gerados por esta questão. Neste ponto o autor 

salienta a relação entre o homem racional - este que busca, sempre, aumentar seus ganhos e reduzir suas perdas – e 

os bens coletivos, notoriamente os recursos naturais dentro de um bioma, como passível de entraves em suas 

relações humanas em grupo. Nesta lógica, de racionalista, a absorção humana da natureza entende o meio natural 

como uma fonte de nutrientes sem fim. Assim, o crescimento exponencial do homem racional, utilizando os  

recursos naturais, gera problemas em diversos segmentos (HARDIN, 1968). 
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1.2 Região, Território e Limite 
 

 
Para o professor da Universidade de Bristol, Ron Johnston (201?), estudos feitos em 

Relações Internacionais deveriam ter como base os fundamentos da Geografia. Esse é um dos 

motivos para que intitule seu trabalho como “Geography and International Studies: the 

Foundations”. Segundo o autor existem quatro conceitos que estão no cerne da Geografia. Estes 

conceitos são os de (1) Meio Ambiente, (2) local, (3) espaço e (4) escala. Sendo que, na empiria, 

os conceitos se sobrepõem em um todo complexo (JOHSTON, 201?). 

O primeiro conceito, Meio Ambiente, pode ser entendido como a “reunião do ambiente 

físico e seus componentes bióticos” (GRISI, 2007, p. 157). Entende-se por Meio Ambiente a 

superfície, atmosfera e o subsolo que criam as bases para que os ecossistemas se estruturem em 

um único “ciclo da vida”. Como o Meio Ambiente é a base para os ecossistemas, esse também 

provê os recursos utilizados pelo homem em sua vida em grupo, no qual alguns desses recursos 

são renováveis e outros não. Assim, é como se todo o planeta se organizasse dentro de um Meio 

Ambiente. (JOHSTON, 201?). 

Os Recursos Renováveis (RR) são aqueles itens que a natureza pode prover  ao 

homem ao longo do tempo sem que haja um limite em seu fornecimento em curto e médio prazo. 

Os seres humanos objetivam conquistar os elementos essenciais para que a sociedade se perpetue 

ao longo do tempo uma vez que, tanto o consumo humano quanto a produção de elementos 

materiais têm como base os recursos retirados da natureza. Esse consumo e produção crescentes 

produzem substâncias que o meio natural não consegue absorver, o qual é uma das fontes dos 

problemas ambientais presentes no século XXI. Já os recursos não renováveis são aqueles 

materiais que, uma vez retirados da natureza, que não poderiam ser reproduzidos por ela em  

curto e médio prazo (MINQI LI, 2008). 

O segundo item levantado por Johston (201?), o local, é o cerne onde ocorrem as 

alterações físicas do meio ambiente. Os elementos utilizados para a transformação do local irão 

condicionar o ambiente podendo produzir belas paisagens, bem como centros urbanizados. Outro 

fator que influencia a localidade, assim como a região, é as pessoas que ali residem ou trabalham 

produzindo, assim, regiões e localidades com características únicas. Outra forma de se interpretar 
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o que seja região é por meio da união de locais com características semelhantes. O terceiro item, 

o espaço, é a “estrutura espacial na qual as sociedades operam3”. Desse conceito derivam outros 

dois: território e territorialidade. O território pode ser entendido como a porção da terra que 

recebe uma divisão legalmente juramentada pelo Estado moderno, como já foi definido neste 

Modelo Analítico (JOHSTON, 201?, p.5). 

Para o professor da Universidade de Edimburgo, Jan Penrose (2002), os conceitos de 

local, espaço, território e territorialidade são, de algum modo, interligados. Segundo o mesmo 

autor o “espaço” pode ser entendido “como a estrutura do mundo real” (PENROSE, 2002, p.  

278, tradução nossa). Essa estrutura do mundo real, o espaço, dá as condições necessárias para 

que os seres humanos se organizem em sociedade, o que pode impactar na criação um território. 

Assim, pode se dizer que todo Estado possui um território em um local determinado, que se situa 

dentro de uma região. (PENROSE, 2002). 

Em termos científicos, “região” é um conceito fundamental para os estudos geográficos. 

Gomes (2000, p. 57) compreende “região” como “uma realidade concreta, física, ela existe como 

um quadro de referências para a população que aí vive”. Esse conceito demonstra a necessidade 

de se relacionar os conceitos de Relações Internacionais com os conceitos da Geografia. Uma 

forma de fazer essa ligação é por meio do entendimento do que seja “desterritorialização”. 

Segundo um estudo publicado pelo UNEP (2010) “desterritorialização” pode ser compreendida 

da seguinte maneira: 

 

 
O Estado-nação “desterritorializa” quando ocorre uma limitação na regulação de como 

seu território é usado, com uma deficiente habilidade observada de impor justiça, 

controlar impactos ambientais ou manejo da extração produtiva sobre vastas zonas [...] 

[A] desterritorialização termina criando um conjunto de nichos fortemente ligados a 

uma cadeia produtiva internacional (UNEP, 2010, p. 49, tradução nossa). 

 

 

 

O entendimento de “desterritorialização”, segundo o UNEP (2010), permite que se faça 

a ligação entre os estudos de relações internacionais e os geográficos, pois, aplicada ao objeto 

deste trabalho, se acredita que exista um problema entre os Estados Amazônicos no que se refere 

 

3“Spatial structure within which societies […] operate” (JOHSTON, 201?, p.5). 
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ao manejo de suas “amazônias” que não pode ser feito por apenas um Estado. Logo, é como se 

houvesse um “enfraquecimento do Estado-nação” (UNEP, 2010, p. 49, tradução nossa) que cria 

mecanismos multilaterais para que um problema coletivo em uma localidade seja resolvido entre 

as partes por meio de um arranjo político internacional. Como essa relação muda a compreensão 

do homem do que seja natureza, o conceito de região, no campo semântico, sofreu alterações 

(GOMES, 2000). 

As alterações no significado do conceito de “região” sofreram influência de diversos 

campos científicos como a Geografia, as Relações Internacionais, a Economia entre outros. Ao 

substantivo região foram adicionados dois adjetivos para que se compreendam as mudanças 

sofridas por esse termo e estes são “região física” e “região funcional”. A “região física” remete 

ao espaço geográfico sobre o qual o Estado exerce sua soberania sobre seus cidadãos; localidade 

da qual o Estado extrai, por meio de seus cidadãos, elementos que podem ser comprados ou 

vendidos no mercado. Já a “região funcional” remete aos elementos não físicos que se  

relacionam em uma dada região, como os elementos culturais de uma comunidade, os fluxos de 

informações, pessoas e finanças, bem como sentimentos de pertencimento regional. Nas 

Relações Internacionais (RI), o conceito de região utilizado, pertinente para esta dissertação, é a 

“região física”. Para o finlandês Raimo Väyrynen (2003, p 27), o conceito de “região física”, em 

RI, pode ser descrito da seguinte maneira: “[...] região física foi prevista na noção de anarquia, a 

qual leva Estados soberanos a trabalhar para controlar territorialidades específicas”. Do conceito 

de região surge um conceito derivado: “regionalismo” (VÄYRYNEN, 2003). 

Segundo o dicionário de Ciência Política (BOBBIO; MATTEUCCI e PASQUINO, 

1998, p. 1084) “regionalismo” pode ser entendido pela “tendência política dos [seres humanos] 

que são favoráveis às autonomias regionais”. Já a compreensão de “regionalismo” pelos estudos 

econômicos irá interpreta-lo como um conglomerado de entes soberanos com objetivos  

similares. Assim, o regionalismo é uma ideia que pode se materializar em comportamento, que 

perpassa as fronteiras interestatais de uma dada localidade, na condição de que as fronteiras 

políticas criadas pelos homens fossem sendo desmaterializadas, devido ao advento da tecnologia 

(VÄYRYNEN, 2003). 
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Foi com o objetivo de compreender a relação entre localidade e os Regimes 

Internacionais, em uma abordagem sistêmica, que Oran Young (1995) elaborou o artigo “The 

problem of scale human/environment relationships”. Nesse artigo o autor busca demonstrar o 

problema da escala existente entre as interpretações locais e os arranjos normativos 

internacionais em uma dada temática. A pergunta do autor é formulada nesse sentido: é possível 

ampliar os estudos de localidade de um meio comum para o nível sistêmico? (YOUNG, 1995). 

Em primeiro lugar, os dois níveis, localidade e sistêmico, possuem elementos em 

comum. Ambos têm como ponto de análise a interação do processo de decisão, o problema do 

interesse coletivo e a relevância das regras do jogo dadas por uma instituição quando se objetiva 

remediar ou mitigar um problema. Contudo, estes níveis possuem pontos que os diferenciam. As 

questões que se relacionam com a localidade possuem uma extensão geográfica reduzida, se 

comparada à abordagem sistêmica; na localidade arranjos políticos podem ter um caráter 

informal; seu escopo de aplicabilidade é reduzido, podendo ter como objeto a solução do 

problema da “Tragédia dos Comuns”. De modo genérico, pode-se dizer que este grupo se 

relaciona de modo mais corriqueiro com o elemento empírico. Contudo, há uma dificuldade de  

se compreender bens coletivos que são transfornteiriços (YOUNG, 1995). 

Já no segundo grupo, que tem como objeto de estudo os arranjos políticos 

internacionais, pode-se dizer que sua escala de aplicabilidade é a sistêmica; criam-se normas 

planetárias de conduta formais; há uma forte preocupação com a cooperação entre os Estados ao 

longo do tempo e no espaço; há mais mecanismos para que se entendam bens coletivos que são 

transfronteiriços. Todavia, uma das limitações deste segundo grupo é o pouco debate sobre a 

aplicabilidade das normas sistêmicas em um elemento empírico. Assim, Oran Young (1995) 

chega a conclusão de que não é possível passar de uma abordagem a outra sem levar em 

consideração uma análise detalhada do objeto em questão. Como o objeto de estudo dessa 

dissertação é a política ambiental internacional para a biodiversidade em um território é 

necessário mencionar o que seja territorialidade (YOUNG, 1995). 

A territorialidade pode ser definida de dois modos, sendo que ambas são uma forma do 

homem expressar o controle sobre uma dada localidade. No primeiro modo, esse conceito recebe 

uma interpretação humana que se assemelha ao tratamento dado pelos animais à região que 
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buscam proteger. Assim, pode-se dizer que há um elemento instintivo no comportamento  

humano que o condiciona a proteger um determinado meio, que este utiliza para seu sustento, em 

detrimento do outro. O segundo modo, é uma interpretação nova se comparada a vertente 

anterior, e possui um escopo mais abrangente. Nessa abordagem o controle sobre uma localidade 

pode se dar por meio da influência dos indivíduos unilateralmente, seja por meio de um grupo,  

de uma instituição ou pelo inter-relacionamento entre os indivíduos (PENROSE, 2002). 

O quarto e último item, segundo Ron Johnston (201?), que pode ser compreendido  

como um dos pilares da Geografia, é a escala. Ela é um instrumento utilizado na criação de 

mapas – Cartografia - para que se represente a real extensão de um objeto de forma reduzida ou 

ampliada. Assim, a escala é um instrumento que utiliza recursos numéricos para aumentar ou 

diminuir a representação de um objeto em uma dada superfície. Contudo, para algumas 

abordagens a compreensão de escala não se relaciona com a cartografia, como é o caso da 

economia política. Retomando ao debate do território que é um dos elementos centrais que 

estimulou a elaboração desta dissertação, se faz necessário mencionar a relação entre território e 

Estado (JOHNSTON, 201?). 

O território, além das características físicas, também possui elementos não materiais que 

segregam grupos. Um desses elementos não físicos é o fator cultural. Dentre esses fatores 

culturais estão os dialetos e as diferentes línguas que criam barreiras entre os grupos humanos 

dada sua concentração. Assim, o território possui suas características de segregação e agregação 

em torno de fatores materiais e imateriais. Ao conceito de território está associada outra  

definição chave, a de Estado. Deste modo, existe uma relação entre Estado e território. Em 

princípio, pode se mencionar que um Estado possui uma (1) determinada população, em uma (2) 

localidade - território -, no qual exerce uma (3) jurisdição legal. Para alguns o território dentro da 

compreensão de “Estado moderno” é detentor de quatro recursos de poder: (1) poder de acesso - 

quem entra ou quem sai -; (2) “poder político”; o (3) poder de criar cidadãos e o (4) poder de 

estabelecer relações interestatais. Desta interpretação emerge o entendimento que o território é 

um ponto chave para que se entendam os comportamentos em grupos feitos pelos Estados 

(ITZHAK, 1995). 
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O Estado, como já definido anteriormente a partir do conceito de Weber (1982), possui 

algumas características específicas. A primeira característica emerge da definição weberiana de 

Estado, no qual este agente tem o controle reconhecido de uma população sobre o uso da força 

física. O segundo ponto é o entendimento do Estado como um bloco único. Nesta lógica, todo 

bloco soberano irá buscar “maximizar ganhos e minimizar perdas” e, como consequência, será 

possível explicar seu comportamento sem levar em consideração fatores domésticos (ITZHAK, 

1995). 

Já o terceiro ponto é um entendimento do Estado que se assemelha a uma “associação”. 

Neste entendimento o Estado é uma instituição criada pelo homem, em suas interações ao longo 

dos séculos, que tem como base elementos normativos em sua constituição. Estes itens 

normativos, positivados ou não, têm como papel organizar a vida de seus cidadãos. Assim, é 

pertinente que se mencione a diferença entre o conceito de fronteira e limite. Em primeiro lugar, 

a diferenciação de fronteira e limite é dificultada pela utilização de ambos os temos como 

sinônimos que, em muitos casos, ocorre dentro de estudos científicos. Pode-se citar como 

exemplo desta dificuldade as interpretações feitas por Ron Johnston (201?) e Andrzej Janeczek 

(2011). Para o primeiro autor, Ron Johnston (201?), fronteira é entendida como um local onde 

não há uma concentração demográfica ou onde a demarcação política não é bem definida. Sendo 

assim, a compreensão de fronteira não é fixa, mas sim como se ela fosse um elemento externo à 

sociedade, que pode variar ao longo do tempo. Já o conceito de limite remete a um fator interno 

da sociedade que está fortemente relacionado ao Estado e por esse motivo é um elemento mais 

estável analiticamente (JOHNSTON, 201?). 

O segundo autor, Andrzej Janeczek (2011), compreende limite como um conceito 

mutável, mas de acordo com as mudanças que a sociedade incorpora. Desse modo, limite é um 

conceito estritamente societal. Já o conceito de fronteira pode ser entendido como as diferenças 

existentes entre as civilizações e sociedades, bem como entrepostos naturais que emergem de 

longos ciclos geológicos. Esta pode ser incorporada pela questão linguística, religiosa, pela 

própria organização política que uma sociedade/civilização possui, bem como por fatores 

naturais como a declividade, latitude, vegetação, precipitações, entre outros. Assim, entende-se 

que o conceito de fronteira possui uma flexibilidade analítica maior do que o conceito de limite 

(JANECZEK, 2011). 
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A dificuldade em definir limite e fronteira pode ser exemplificada pelo dicionário de 

língua portuguesa online Priberam (2015), uma vez que o termo limite é entendido como “linha 

que separa superfícies ou terrenos contíguos [...]= [...] FRONTEIRA” (PRIBERAM, 2015, p. 1); 

enquanto a definição de fronteira pode ser entendida como “zona de território imediata à raia que 

separa duas nações” (PRIBERAM, 2015, p. 1). Assim, é necessário, em termos de aplicabilidade 

de ambos os conceitos, que uma análise com base nos mesmos, retome o que se entende por um  

e outro. Esta dissertação compreende limite como uma limitação societal e estatocêntrico entre 

unidades autônomas e a fronteira como um entreposto conceitual mais amplo que incorpora o 

entendimento de limite, bem como diversos fatores naturais (JANECZEK, 2011). 

Retomando, este estudo busca compreender como Estados soberanos, em um contexto 

de anarquia, que pertencem a um “Internacional Common” poderiam coordenar projetos de 

proteção da biodiversidade. Essa coordenação acontece em um local determinado, que é a região 

da Amazônia Internacional, o qual a territorialidade ocorre sobre o meio ambiente amazônico  

que será trabalhado em escala regional. Dessa problemática emerge a seguinte pergunta- 

problema: dada a anarquia do sistema internacional, como projetos de proteção da 

biodiversidade, na região Amazônica, podem ser coordenados se esta região pertence a 

diferentes soberanias? 

Para que esta pergunta seja respondida foram levantadas três hipóteses: (1) O Regime 

Internacional de Biodiversidade oferece parâmetros fundamentais para o estabelecimento 

de projetos coordenados na região. Isso por que o Regime fornece uma estrutura de 

princípios, normas e regras, bem como instituições financeiras que viabilizam a 

implementação de projetos comuns de proteção das florestas amazônicas uma vez 

observados pelos Estados. (2): ao fornecer uma estrutura de regras e instituições aplicáveis 

à região, o Regime oferece recursos institucionais para sua proteção, sem comprometer a 

soberania dos Estados que a integram. (3) a Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônico é a instituição regional responsável pela coordenação de projetos de proteção  

da biodiversidade na região Amazônica. Os capítulos seguintes buscarão, de forma mais 

detalhada, explicar o que seja o Regime Internacional de Biodiversidade e a Organização do 

Tratado de Cooperação Amazônico. A figura 1 demonstra com maior clareza como se articulam 

as variáveis desta dissertação. 
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Figura 1: os níveis de análise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: elaboração própria 
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A figura 1 coloca outro elemento em evidência, a Anarquia. A Anarquia é a variável de 

contexto aplicável ao sistema internacional envolvendo, portanto, também os Estados 

amazônicos. Considerando-se a racionalidade dos Estados e a condição de sua soberania – aqui 

variável independente - o comportamento esperado dos Estados, a rigor, seria a não cooperação. 

Então, constrangimentos sistêmicos tenderiam a provocar a não cooperação como alternativa 

mais viável para os atores. De acordo com a teoria institucionalista (Keohane e Axelrod, 1985; 

Keohane, 1984; Krasner, 1982), as instituições alteram ganhos para a cooperação e custos da 

deserção. Desse modo, sem abandonar o pressuposto da racionalidade dos Estados e tendo a 

soberania como variável independente, o modelo de análise aqui proposto tomará o Regime 

Internacional da Biodiversidade como uma variável interveniente no nível sistêmico, e a OTCA 

também como variável interveniente para se discutir a cooperação em nível regional. A 

cooperação entre os Estados Amazônicos, tendo em vista a proteção da biodiversidade, é a 

variável dependente. 

Em suma, este capítulo foi subdividido em duas partes. A primeira foi dedicada à 

exposição de alguns conceitos teóricos do campo das Relações Internacionais que são 

fundamentais para a construção do modelo de análise da pesquisa. Esses conceitos são anarquia, 

regime internacional, cooperação internacional, Estado, soberania e coordenação. A segunda 

parte se ocupou da discussão de conceitos próprios da Geografia e que foram considerados 

fundamentais ao modelo, posto que se acredita que esta ciência possa ser utilizada em estudos de 

política internacional. Os conceitos mobilizados foram: região, território, territorialidade, limite, 

local, escala, fronteira e espaço. Após a demonstração dos conceitos estabeleceu-se uma relação 

entre eles e o objeto desta dissertação, que será abordado mais detalhadamente nos próximos 

capítulos. 



36 
 

 

 

 

 

2: A Organização do Tratado de Cooperação Amazônico e o Regime 

Internacional de Biodiversidade 

 
 

Este capítulo busca compreender quais são os mecanismos multilaterais que podem ser 

utilizados para que se promovam políticas para a proteção do bioma da Amazônia Continental. 

Notoriamente, estes mecanismos multilaterais são a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB), que é à base do Regime Internacional de Biodiversidade, e a Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônica (OTCA). 

 

 

 
2.1. A Convenção sobre Diversidade Biológica como base para o Regime Internacional de 

Biodiversidade 

 

 
Este segmento busca compreender o mecanismo multilateral institucionalizado pela 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que é a base do Regime Internacional de 

Biodiversidade (RIB) e, para tanto, se faz necessário explicar em poucas palavras o que é o RIB, 

bem como quais são seus arranjos políticos relacionados. Desse modo, esse segmento busca 

apresentar a CDB como uma convenção-quadro para o debate sobre diversidade biológica em 

política internacional. 

O RIB tem a CDB como convenção-quadro, a qual possui princípios, normas, regras e 

processos de tomada de decisão que são complementados e atualizados pelo “Mecanismo de 

Intermediação” – Clean House Mechanism - (CHM), o “Corpo Subsidiário de Assessoramento 

Científico, Técnico e Tecnológico” (SBSTTA), bem como o Protocolo de Cartagena e o 

Protocolo Nagoya. Este conceito de RIB emerge de uma interpretação do conceito de regime 

apresentado por Krasner (1982) e do entendimento de Inoue (2005) sobre o Regime Global de 

Biodiversidade (KRASNER, 1982; INOUE, 2005). A discussão sobre o RIB se inicia a partir do 

entendimento de Inoue (2005) e da contribuição de outros estudiosos do tema. 

Segundo Inoue (2005, p. 5) a CDB pode ser entendida: 
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Como uma convenção-quadro, ela cria uma moldura para as políticas de proteção da 

biodiversidade global e estabelece princípios e objetivos gerais, sendo que as decisões 

devem ser tomadas no interior dos estados nacionais; [...] trata-se de 2) um tema de 

evidente simbiose global & local. 

 

 

 

Em outro artigo, Gudrun Henne e Salien Fakir (20-?, p. 320 e p. 319, tradução nossa) 

entendem o Regime Internacional de Biodiversidade da seguinte maneira: 

 

 
 

A Convenção, seus organismos e suas deliberações tomam a forma de um regime 

internacional de meio ambiente compartilhando política[s] internacional [is] de meio 

ambiente para uma área problema específica, no qual neste caso é a biodiversidade. [...] 

[Os “organismos” são entendidos da seguinte maneira: as] instituições da Convenção 

[são] (o Corpo Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico, 

(SBSTTA); o Secretariado da Convenção (o Secretariado); o Mecanismo de 

Intermediação (CHM); o Global Environmental Facility (GEF), como o – interino – 

mecanismo financeiro. 

 

 

O Regime Internacional de Biodiversidade busca criar as bases para que o uso dos 

serviços que advêm da biodiversidade não coloque em risco a multiplicidade da vida no planeta. 

Assim, o Regime Internacional de Biodiversidade nasce com a CDB, elemento fundacional e 

central, e conta com alguns outros recursos normativos e organizativos necessários ao seu 

desenvolvimento, tais como o “Mecanismo de Intermediação” – Clean House Mechanism - 

(CHM), o “Corpo Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico” (SBSTTA) 

e, para alguns, o “Global Enviromental Facility” (DEKE, 2008). 

O “Mecanismo de Intermediação” ou CHM é uma iniciativa que tenta equalizar os 

membros da CDB em matéria de conhecimento sobre diversidade biológica, seja na promoção de 

conhecimento que deve ser comum aos membros; seja na promoção de um ambiente onde as 

informações sobre diversidade biológica convergem. O SBSTTA é um grupo que tem como 

finalidade dar pareceres científicos sobre os itens que influenciam a diversidade biológica, mas 

de forma não obrigatória aos integrantes da CDB. Já o “Global Environmental Facility”, ou 

GEF, é um dos fundos utilizados para viabilizar a implementação de projetos que visem atingir, 

dentre outros, as finalidades da CDB (CDB, 1995; CDB, 1995; UNEP, 1994). 
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O Regime Internacional de Biodiversidade pode ser considerado um arranjo político que 

informa os princípios, as normas, e as regras para a tomada de decisão para a proteção da 

biodiversidade. No caso da Amazônia, o espaço no qual a biodiversidade deve ser preservada é 

compartilhado por oito países, o que coloca desafios adicionais para a discussão e  

implementação de políticas de proteção da diversidade da fauna e da flora, além de outros 

aspectos contemplados pelo Regime. Todavia, este Regime Internacional também cria as 

condições necessárias para que se possam “coordenar” projetos compartilhados na região. 

A convenção que baseia o RIB tem sua história de formação ancorada em encontros 

multilaterais que datam da década de 1940 e esses encontros contribuíram para estruturar a CDB 

desde sua formação até as “Metas de Aichi”. Segundo Deke (2008) existem iniciativas 

internacionais para a proteção da biodiversidade que datam de 1940, ano em que ocorreu a 

Convention of Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, da qual 

vinte e dois países foram signatários (DEKE, 2008). 

Desse acordo multilateral até à Convenção sobre Diversidade Biológica aconteceram 

aproximadamente dez encontros internacionais sobre o tema, dentre os quais pode-se destacar a 

existência de quatro convenções pertinentes (DEKE, 2008). O primeiro acordo internacional 

relevante, de 1971, é a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional que possui, 

segundo dados de 2015, 169 países membros (RAMSAR CONVENTION, 2015). O segundo 

documento data de 1979 e tem o nome de Convenção sobre a Conservação das Espécies 

Migratórias de Animais Silvestres que, segundo dados de 2015, conta com 121 países membros 

(CMS, 2015). 

O terceiro documento que se relaciona com a biodiversidade é a Convenção das Nações 

Unidas sobre o Combate à Desertificação em países Afetados por Secas e/ou Desertificação  

Séria (CDASDS, 2015) que, segundo o site da própria organização, possui 198 países membros 

(UNCCD, 2015). Por fim, o quarto documento é a Convenção sobre Diversidade Biológica que, 

segundo o site oficial da organização da CDB (CDB, 2015), possui 196 países membros. Os 

únicos países que não fazem parte dessa Convenção como membros efetivos são os Estados 

Unidos da América e o Vaticano (DEKE, 2008). 
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Essa Convenção organiza em um documento normativo as diretrizes da política 

internacional para a biodiversidade que foram inicialmente colocadas em pauta no início do 

século XX4. Disso emergem dois pontos na discussão sobre biodiversidade em política 

internacional. No primeiro ponto, pode-se perceber que as discussões sobre biodiversidade 

partem de um escopo local/regional para uma escala sistêmica, no qual o local/regional é 

representado pelos encontros internacionais menores. Já o caráter sistêmico pode ser identificado 

pela Convenção sobre Diversidade Biológica (DEKE, 2008; CDB, 2015). 

O segundo ponto refere-se ao número de países membros, pois na década de 1940, 122 

países eram signatários da Convenção da Proteção Natural e a Preservação da Vida Selvagem no 

Hemisfério Norte. Hoje, a CDB tem 196 países membros (CDB, 2015). Assim, este é o contexto 

normativo que cria as condições necessárias para que se organizem as iniciativas internacionais 

para a proteção da biodiversidade. Deste modo, se faz necessário compreender a Convenção 

sobre Diversidade Biológica (DEKE, 2008). 

A CDB foi aprovada no âmago da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento - ou Rio-92 - e logo no início o documento já demonstrou suas 

preocupações ambientalistas. Essas preocupações orbitam em torno do papel da diversidade 

biológica, tanto nas inter-relações humanas, quanto nas relações entre o homem e o ambiente que 

criam as condições ideais para que haja vida (CDB, 1992). Assim, a CDB importa-se com as 

condições biológicas presentes na multiplicidade das formas de vida e acredita que essa 

multiplicidade seja fundamental tanto para a vida humana, quanto para qualquer outra forma de 

vida no planeta (CDB, 1992). Em seu artigo primeiro: 

 

 
Os objetivos desta Convenção [...] são os da conservação da diversidade biológica, o 

uso sustentável de seus componentes e um justo e equitativo compartilhamento dos 

benefícios   extraídos   da   utilização   dos   recursos   genéticos,   incluindo   um acesso 
 

4 Pode-se mencionar como exemplo os seguintes encontros internacionais: (1) Convention of Nature Protection and 

Wildlife Preservation in the Western Hemisphere – 1940 ; (2) International Convention for the Protection of Birds – 

1950; (3) The Antarctic Treaty – 1959; (4) African Convention on the Conservation of Nature and  Natural 

Resources – 1968; (5) Convention on Wetlands of International Importance – 1971; (6) Convention Concerning the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage – 1972; (7) Convention on International Trade in Endagered 

Species of Wild Fauna and Flora – 1973; (8) Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 

– 1979; (9) Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats – 1979; (10) Protocol to the 

Antartic Treaty on Environmental Protection – 1991; (11) Convention on Biological Diversity – 1992. Para mais 

informações vide Deke (2008, p. 26) nas referências. 
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apropriado aos recursos genéticos e uma transferência apropriada de tecnologias 

relevantes (CDB, 1992, p. 3, tradução nossa). 

 

 
 

Nesse primeiro artigo é importante que se mencione o princípio que, segundo Krasner 

(1982), estrutura um Regime. No caso deste trabalho, o Regime Internacional em questão é o de 

Biodiversidade, mecanismo multilateral que tem a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB) como item fundacional e central. Em Krasner (1982, p. 186, tradução nossa), princípio é 

compreendido como “crenças de fato, causa e efeito e retidão”. Assim, no caso em análise, o 

princípio pode ser entendido como um valor, de natureza ética ou moral, que busca conscientizar 

as comunidades humanas que a vida no planeta está em risco e é responsabilidade dos seres 

humanos preservar as diversas formas de vida existentes na Terra. É possível verificar este 

princípio no preâmbulo da CDB (1992, p. 2-3, tradução nossa) que diz: 

 

 
 

Reafirmando também que os Estados são responsáveis pela conservação de sua 

diversidade biológica e pelo uso de seu recurso biológico de maneira sustentável, 

Conscientes que a diversidade biológica está sendo significativamente reduzida por 

certas atividades humanas [...] Notando que, em última análise, a conservação e uso 

sustentável da diversidade biológica irão fortalecer as relações amigáveis entre os 

Estados e contribuirão para a paz da humanidade, [...][Os Estados estão] 

Determinado[s] a conservar e usar sustentavelmente a diversidade biológica para o 

benefício da presente e das futuras gerações. 

 

 

 

Assim torna-se necessário o seguinte questionamento: qual é a utilidade da 

biodiversidade no que concerne ao Meio Ambiente? Deke (2008) cita três utilidades que são 

pertinentes para esta dissertação. No primeiro grupo, a biodiversidade é entendida como a base 

de um dado ecossistema5 ou da vida; no segundo é demonstrada sua capacidade de fornecer 

alimentos, por exemplo, como os que advêm das colheitas, a criação e o manejo do gado e a 

pesca. Outros itens também são amplamente impactados pela biodiversidade, como: água; a 

produção de fibras; biotecnologia e os recursos genéticos. No terceiro grupo está o papel da 

diversidade biológica em controlar a purificação do ar, a qualidade da água e seus tratamentos, 

bem como a administração e cura de doenças das mais diversas (DEKE, 2008). 

 
 

5 O conceito de ecossistema será visto ainda neste capítulo. 
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Segundo as diretrizes (CDB GUIDELINES, 2004) publicadas pelo Secretariado  da 

CDB, se faz pertinente que se criem arranjos políticos internacionais, nos quais a coordenação e  

a tomada-de-decisão sejam requeridas. O objetivo dessas Diretrizes é criar iniciativas práticas 

para que a sustentabilidade da biodiversidade seja alcançada. O argumento lógico que sustenta 

essa afirmação é a oitava diretriz do guia da CDB: 

 

 
 

Se um recurso da biodiversidade é transfronteiriço entre dois ou mais países, então, é 

aconselhável ter um acordo bilateral ou multilateral entre aqueles Estados para 

determinar como o recurso deverá ser utilizado e em que quantidade. A ausência de tal 

acordo pode levar cada Estado a implementar [de modo] separado a gestão do regime no 

qual, quando tomado em conjunto, pode significar que o recurso será sobre utilizado 

(CDB GUIDELINES, 2004, p. 15, tradução nossa). 

 

 

Essas diretrizes mencionadas acima orientam o Regime Internacional de Biodiversidade 

que também possui normas de conduta. Krasner (1982, p. 186, tradução nossa) compreende 

norma como “padrões de comportamento definidos em termos de atribuições e compromissos”. 

No Regime Internacional de Biodiversidade a norma pode ser entendida como a prescrição 

comportamental contida na CDB e que indica o que é esperado dos países membros em suas 

relações interestatais. A cooperação, conforme indica o Art. 5 da CDB (1992, p.7, tradução 

nossa), é esperada enquanto comportamento apropriado em circunstâncias específicas, portanto, 

de conteúdo normativo, segundo o que evidencia o referido artigo: 

 

 
Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme apropriado, cooperar 

com outras Partes Contratantes, diretamente ou, quando apropriado, através de 

organismos internacionais competentes, relativamente a áreas além da jurisdição 

nacional e em outras questões de interesse mútuo, para [que se atinja] a conservação e 

uso sustentável da diversidade biológica. 

 

 

 

Já as regras de conduta em Krasner (1982, p. 186, tradução nossa) são entendidas como 

“prescrições específicas ou prescrições de ação”, assim, as regras deste regime, pertinentes para 

esta dissertação, estão descritas na Convenção sobre Diversidade Biológica em seus Art. 6º, 7º, 

8º, 10, 14, 20 e 21. De modo genérico, esses artigos instruem sobre as regras de conduta dos 

Estados membros da CDB em matéria comportamental. No Art. 6º a convenção convida os 
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países membros a elaborar programas, planos e estratégias nacionais, bem como interligar os 

segmentos público e privado sobre a relevância de se preservar a biodiversidade. Uma das  

formas dos países membros demonstrarem como estão cumprindo com suas responsabilidades 

para com a CDB é por meio do “relatório nacional”, no qual os Estados reúnem em um 

documento informações sobre seus avanços e desafios. No Art. 7º o documento coloca como 

responsabilidade de cada Estado membro o monitoramento e a identificação, em seu âmbito 

jurisdicional, dos locais onde a diversidade biológica deve ser preservada (CDB, 1992; HENNE  

e FAKIR,20-?). 

No Art. 8º os países membros são convidados a criar uma “Área de Proteção” (AP), na 

qual, quando possível, deve haver iniciativas que busquem utilizar a biodiversidade, bem como 

seus recursos para fins coletivos ou particulares. Com esta AP também se procura levar em 

consideração o conhecimento dos indígenas que, segundo se entende, compreendem a localidade 

de maneira preservacionista. Outro ponto é a necessidade de se elaborar ou manter uma política 

nacional que proteja os animais ameaçados de extinção. No Art. 14 a convenção dá a 

prerrogativa às COPs no que se refere a identificar as responsabilidades por um ato que promova 

um dano significativo à biodiversidade, bem como qual(is) Estado(s) deve(m) reparar o dano 

feito (CDB, 1992). 

As COPs são o ambiente no qual ocorre a tomada-de-decisão da CDB, no qual cada país 

possui um voto, segundo o Art. 31 da Convenção. O processo de tomada-de-decisão, em Krasner 

(1982, p.186, tradução nossa), é entendido como “práticas prévias para tomar e implementar 

escolha(s) coletiva(s)”. Assim, para Henne e Fakir (20-?, p. 326, tradução nossa) “a COP é o 

corpo que governa a convenção” (CDB, 1992; HENNE e FAKIR,20-?). 

O Art. 14, em seu § 3º (c), procura estimular o compartilhamento das informações a 

partir de uma perspectiva fundamentada na reciprocidade, bem como acordos bilaterais, 

multilateral e regional para que se promova a proteção da biodiversidade. Na COP 1, segundo o 

Art. 20 da CDB, foram determinados os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. 

Esse enquadramento dos países é periodicamente revisto. O Art. 21 menciona a questão do 

financiamento que a convenção deve promover aos países em desenvolvimento que não possuem 

recursos financeiros para colocar em prática o que foi acordado. Atualmente, a instituição oficial 
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para o financiamento de projetos para a biodiversidade é o Global  Environmental  Facility 

(GEF). Contudo, o Regime possui outras diretrizes que estão dispostas no site da CDB (CDB, 

1992). 

No site oficial da CDB6 (2015) é possível enumerar sete áreas nas quais o regime 

promove suas diretrizes. Essas áreas são denominadas como “Programas Temáticos”. Dado o 

objeto desta dissertação se faz necessário mencionar alguns programas, tais como: 

“Biodiversidade Agrícola”; “Biodiversidade Florestal”; Biodiversidade nas Montanhas e a 

Biodiversidade das Águas Subterrâneas. Essas áreas temáticas são interligadas por 21 programas 

que têm por objetivo estimular os Estados e os diversos segmentos internos em prol da proteção 

da biodiversidade. Dada a extensão e a relevância do programa da CDB conhecido como as 

“Metas de Aichi”, esse será utilizado como uma das diretrizes contemporâneas do Regime 

Internacional de Biodiversidade (CDB, 2015). 

Basicamente as “Metas de Aich”, cujo período de vigência se iniciou em 2011 e 

terminará em 2020, são instrumentos para que os Estados, segmentos privados, Organizações 

Sem Fins Lucrativos locais e internacionais, bem como os Indígenas e outros segmentos 

correlacionados possam conservar e preservar a diversidade biológica em âmbito local, regional  

e internacional. Com o objetivo de verificar o que está efetivamente sendo feito para colocar em 

prática a CDB foi criado um mecanismo que reúne em um documento os avanços e os desafios 

do Regime (SECRETARIAT of CDB, 2014). 

Uma das formas de se verificar se tais objetivos foram alcançados, como citado 

anteriormente pelo Art. 3° da Convenção, é por meio do Global Biodiversity Outlook (GBO) que, 

nos dias de hoje, está na sua quarta edição. O GBO 4 teve início em 2010, na COP 10, e sua 

preparação envolveu o (1) Secretariado da CDB, que tem como um de seus objetivos solucionar 

os problemas cotidianos da Convenção; a (2) equipe técnica oficial do Regime, que será tratada 

adiante, a (3) participação de diversos especialistas e (4) Organizações Sem Fins Lucrativos, bem 

como (5) Estados membros. Uma das mais importantes fontes de informação para a elaboração 

do GBO 4 foram os “relatórios nacionais” submetidos pelos Estados membros da CDB. Esses 

 

 
 

6 www.cdb.int/programmes/ 

http://www.cdb.int/programmes/


44 
 

 

 

 

 

 

“relatórios nacionais” estão em sua quinta edição. O GBO 4 mostra especificamente quais são as 

“Metas de Aichi” (SECRETARIAT of CDB, 2014). 

As “Metas de Aichi” são uma consequência do processo de tomada de decisão que 

ocorreu dentro da COP 10. Elas são instrumentos utilizados para que se alcancem os objetivos  

do Regime e foram estabelecidas dentro de um “Plano Estratégico” (PE). O primeiro PE da CDB 

começou em 2002 e terminou em 2010, no qual o seu escopo prático incorpora o âmbito 

doméstico, regional e o internacional dos Estados. Seus objetivos eram reduzir impactos 

consideráveis à diversidade biológica nos ciclos domésticos, regionais e internacionais, bem 

como reduzir a pobreza. Todavia, o próprio regime reconheceu que o PE de 2002 a 2010 não 

alcançou o que foi inicialmente esperado por seus idealizadores. Este “Plano Estratégico” pode 

ser interpretado como uma orientação para a ação dos Estados membros que se ancora no Art. 5º 

da CDB, e assim, consolida-se a afirmação de que existe um Regime Internacional de 

Biodiversidade, segundo o conceito de Krasner (1982) (UIVN; WWF e IPE, 2011). 

Como o PE de 2002 a 2010 não alcançou todas as finalidades que se propôs a COP 10, 

em sua decisão X/2, elaborou-se um novo Plano Estratégico de 2011 a 2020, conhecido como as 

“Metas de Aichi”. Essas se constituem em vinte prescrições, divididas em cinco grupos. O 

objetivo delas é colocar em prática o que a CDB propõe.  Essas metas são flexíveis à realidade  

de cada país membro. Desse modo, é aconselhável aos Estados que criem arranjos políticos 

internos para adaptar as “Metas de Aichi” à sua realidade (CDB, 2010). 

As vinte metas são subdivididas em cinco grupos (1) “A”, (2) “B”, (3) “C”, (4) “D” e 

(5) “E”. O grupo “A”, que possui quatro metas, tem a finalidade de identificar as principais 

causas da perda da biodiversidade, bem como criar um estímulo para que governos e o setor 

privado trabalhem em conjunto no que se refere à redução da pobreza e a conscientização do 

papel da biodiversidade (CDB, 2010). 

O grupo “B” possui seis metas e sua finalidade é mitigar o impacto sobre a 

biodiversidade e incentivar sua utilização de modo sustentável, além de reduzir a perda de 

ecossistemas como as florestas, rios e lagos. Outro problema apontado por esse grupo é a questão 

da poluição. O grupo, “C”, cujo objetivo é proteger a diversidade biológica em suas diversas 

formas, possui três metas. Para o grupo “D” que também possui três metas, o foco é uma maior 



45 
 

 

 

 

 

 

utilização da diversidade biológica para os recursos da vida humana em sociedade. E por último, 

o grupo “E”, que possui quatro metas, tem o objetivo de aumentar os projetos e programas que 

coloquem em prática o que os países membros consentiram ao assinar e ratificar a CDB. 

Nessas últimas metas há um estímulo para que os países em desenvolvimento  

coloquem em prática a CDB. Para tanto, há uma iniciativa para que se consigam recursos 

financeiros, pois a grande maioria dos países em desenvolvimento não possuem as reservas 

monetárias necessárias para implantar a CDB e é por esse motivo que o GEF é utilizado como 

uma das fontes financiadoras de projetos de proteção da biodiversidade (CDB, 2010). 

Em suma, o Regime Internacional de Biodiversidade existe seguindo os preceitos de 

Krasner (1982), pois o Regime se fundamenta em um valor que preconiza a defesa das condições 

de manutenção das formas de vida na Terra, conscientizar e responsabilizar os Estados pela 

degradação do planeta. A norma do Regime pode ser descrita em seu Art. 5º, que indica os 

comportamentos esperados pelos Estados membros e as regras são as ações práticas esperadas 

pelos países membros da CDB, que incluem a criação de programas, políticas, projetos e 

“relatórios nacionais”. Estas estão presentes nos Art. 6º, 7º, 8º, 10, 14, 20 e 21. As regras para a 

tomada de decisão estão previstas e esse processo ocorre no âmbito das Conferências das Partes 

que se reúnem periodicamente. A CDB, segundo Inoue (2005), também pode ser compreendida 

como uma convenção-quadro, posto que estrutura o comportamento dos Estados membros em 

matéria de política internacional para a biodiversidade. 

 

 

 

2.2. O Tratado de Cooperação Amazônico e sua organização 
 
 

No norte da América do Sul, entre a Bolívia, a Colômbia, 

o Equador, a Guiana, o Peru, o Suriname, a Venezuela e o 

Brasil, o denominador comum é a Amazônia (BPR, 1980, 

p. 327). 

 

 
 

Esta seção deste capítulo tem como objetivo discutir a emergência da cooperação 

multilateral dos Estados Amazônicos, levando em consideração o debate sobre meio ambiente 
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em política internacional. A Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, OTCA, 

estruturada a partir desse próprio Tratado de Cooperação Amazônico, TCA. 

Essa cooperação regional dos Estados Amazônicos foi impactada pelo elemento 

econômico e de proteção ambiental que o TCA apresenta, no qual esse Tratado pode ser 

compreendido de dois modos: por uma abordagem (1) institucional e uma (2) organizacional. 

Para que se compreenda a abordagem institucional, em primeiro lugar, deve-se analisar o  

Tratado de Cooperação Amazônico e identificar quais diretrizes institucionais as partes devem 

adotar. O Tratado de Cooperação Amazônico foi assinado pelas Repúblicas da Venezuela, 

Suriname, Peru, Guiana, Equador, Colômbia, Brasil e Bolívia, na cidade de Brasília - Brasil-, em 

três de julho de 1978 e se composto por vinte e oito artigos e de um preâmbulo de intenções 

(TCA, 1978). 

Em seu Art. 2º, o Tratado menciona os requisitos necessários para que se faça parte do 

TCA, são eles: fazer parte do Bioma Amazônico ou possuir algum território que se relacione  

com essa região. Outra prerrogativa, que está diretamente ligada a anterior, está em seu Art. 4º 

que diz que as partes são Estados, logo, são detentores de soberania e, por esse motivo, a Guiana 

Francesa não faz parte deste acordo multilateral, conforme visto na Introdução a este trabalho. 

Contudo, este acordo multilateral incorpora diversas temáticas como: (1) navegação – Artigo  6º; 

(2) saúde – Artigo 8º; (3) pesquisa (Artigo 9º); (4) infraestrutura física –Artigo 10; (5)  Comércio 

– Artigo 12; (6) Turismo – Artigo 13; (7) troca de informações – Artigo 15. No que se refere a 

encontros contínuos, os Ministros das Relações Exteriores devem se organizar periodicamente – 

artigo XX- em uma reunião interministerial e, segundo o artigo XXI, há uma reunião anual do 

Conselho de Cooperação Amazônico (TCA, 1978). 

A primeira reunião dos Ministros de Relações Exteriores aconteceu na cidade de  Belém 

–Brasil- em 1980 e teve como um de seus resultados a Declaração de Belém. Um dos convidados 

de honra deste encontro foi o então Presidente da República Federativa do Brasil, General João 

Baptista Figueiredo, que fez um pronunciamento sobre o futuro deste acordo multilateral da 

região Amazônica. Para o General Figueiredo (BPR, 1980), a Declaração de Belém era um dos 

modos, na época, de se colocar em prática o TCA e esta iniciativa está intimamente ligada às 

condições que a região Amazônica coloca a cada um dos oito países membros do TCA. Contudo, 
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o discurso do General Figueiredo (BPR, 1980) poderia ser resumido em um esforço, por parte do 

Brasil, em demonstrar que o desenvolvimento regional é possível (BPR, 1980). 

A Declaração de Belém, documento ao qual o Presidente, General Figueiredo (TCA, 

1980), se refere, deu início ao TCA de maneira prática, pois é possível perceber o papel da 

reunião de Ministros de Relações Exteriores, no que se refere a promover iniciativas  

preliminares para que o Conselho de Cooperação Amazônico funcione, bem como ser um espaço 

no qual os países membros possam trocar informações. O Conselho de Cooperação Amazônico 

tem a prerrogativa de receber projetos das partes e avaliar os elementos administrativos 

necessários para que um determinado projeto funcione. Na Declaração de Belém foram 

mencionados alguns arranjos políticos que poderiam ser utilizados para que se arrecadassem 

fundos no processo de implementação de projetos. Para isso, foram escolhidas as seguintes 

agências: Banco Interamericano de Desenvolvimento; Banco Mundial; Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente, entre outros (TCA, 1980). 

Assim, a primeira reunião de Ministros de Relações Exteriores dos Estados Amazônicos 

foi o primeiro encontro oficial entre os membros amazônicos pós-TCA. Até a presente data 

pode-se computar a existência de doze reuniões ministeriais e, segundo o site oficial da OTCA7, 

estas reuniões representam uma das instâncias da organização atualmente. Deste modo, é  

possível mencionar outras instâncias como: Conselho de Cooperação Amazônico (criado pela 

TCA); Comissão de Coordenação do Conselho de Cooperação Amazônico; Comissões  

Nacionais Permanentes e as Comissões Especiais para a Amazônia. Ainda dentro do panorama 

institucional do Tratado de Cooperação Amazônico, se faz necessário mencionar as reuniões 

presidenciais (OTCA, 2015). 

Até a presente data, os presidentes dos países Amazônicos se encontraram três vezes em 

trinta e sete anos. Na primeira reunião presidencial que aconteceu em Manaus – Brasil-, em 6 de 

maio de 1989, e que teve seu documento oficial intitulado, Declaración de Manaos de la I 

Reunión de los Presidentes de los Países Amazónicos, os presidentes dos países Amazônicos 

basicamente reafirmaram o que foi consentido entre as partes em 1978. Com isso, os onze 

primeiros  anos  do  Tratado  de  Cooperação  Amazônico  simplesmente  buscou  demonstrar    a 

 

7 www.otca.inf 

http://www.otca.inf/
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comunidade externa à região que os países amazônicos possuem um acordo multilateral no norte 

da América do Sul (DMRPPA, 1989). 

Já na segunda reunião presidencial que aconteceu em Manaus – Brasil-, entre 10 e 11 de 

fevereiro de 1992, o documento oficial produzido pelos representantes estatais teve alguns novos 

temas que, claramente, foram impactados pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92). Os temas mencionados na reunião presidencial   foram: 

(1) mudanças climáticas; (2) Diversidade Biológica; (3) Florestas; (4) Degradação do Solo; (5) 

Recursos Hídricos; (6) poluição por lixo tóxico; (7) Fortalecimento do Tratado; (8) habitação; (9) 

questões indígenas; (10) recursos financeiros e (11) transferência de conhecimento científico 

(DRPPA, 1992). 

Na última reunião presidencial que também aconteceu na cidade de Manaus em 26 de 

novembro de 2009, é possível perceber que a institucionalização do TCA tem avançado. Por que 

a Organização Multilateral recebeu uma Secretaria Permanente – que é o resultado de diversas 

interações que começaram nos anos 1990- situada na cidade de Brasília e o Tratado inicial sofreu 

uma alteração por meio de uma emenda. Ainda analisando o encontro de 2009 é possível 

entender a preocupação dos representantes estatais no que se refere à existência de uma “Agenda 

Estratégica”, que viria a planejar o comportamento institucional em curto, médio e longo prazos. 

Outro elemento relevante que se pode perceber com a reunião de 2009 foi a transformação do 

TCA em OTCA (DJEO, 2009). 

O TCA passou por três etapas até transformar-se em OTCA. Na primeira etapa, que 

compreende o período de 1978 até 1989, os países amazônicos buscam mostrar a outros países  

do Sistema das Nações Unidas que exercem soberania sobre esta região; na segunda, que vai de 

1989 a 1994, os países começam a fazer encontros propriamente ditos; por fim, a terceira etapa é 

a fase da consolidação institucional, pois tem o Protocolo de Emenda, que foi consentido entre as 

partes em 1998, como base jurídica dessa transformação. Esse Protocolo de Emenda tem como 

objetivo o fortalecimento institucional da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico 

porque fez uma alteração no artigo XXII do TCA quando diz: (RODRIGUES, 2008; 

PROTOCOLO DE EMENDA, 1998). 

A Organização do Tratado de Cooperação Amazônico terá uma Secretaria Permanente 

com sede em Brasília, encarregada de implementar os objetivos previstos no Tratado [e] 
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em conformidade com as resoluções emanadas das reuniões de Ministros de Relações 

Exteriores e do Conselho de Cooperação Amazônica. [...] Parágrafo segundo: a 

Secretaria Permanente elaborará, em coordenação com as Partes Contratantes, seus 

planos de trabalho e programa de atividades, assim como formulará seu programa- 

orçamentário, os quais deverão ser aprovados pelo Conselho de Cooperação Amazônico 

(PROTOCOLO DE EMENDA, 1998, p. 1, tradução nossa). 

 

 

Segundo Queiroz (2011, p. 310) a OTCA pode ser compreendida como: 

 

 

 
Um foro permanente de articulação entre organismos de cooperação e financiamento 

internacionais e as agências e órgãos responsáveis pela coordenação, implementação e 

acompanhamento de programas e projetos de cooperação técnica dos países membros 

que [...] integram com as unidades executoras ou coordenadoras nacionais. 

 

 

A OTCA foi criada formalmente em 2002, mas esta é fruto de uma longa interação entre 

os países da região Amazônica que reflete o amadurecimento do Tratado de Cooperação 

Amazônico, acordado no final da década de 1970. Com o fortalecimento institucional do TCA 

para a OTCA foi necessário criar uma Secretaria Permanente (SP/OTCA). Segundo o 

regulamento da Secretaria Permanente (SP/OTCA), sua prerrogativa é auxiliar a aplicação e 

administração dos segmentos políticos do TCA, bem como das Coordenadorias e dar suporte ao 

Secretário Geral da Organização. Essa Secretaria tem autonomia política para assinar acordos 

internacionais e se comprometer com algum comportamento em nome dos países amazônicos, 

quando os membros permanentes desta organização concordarem de forma unânime com o 

posicionamento da SP. Segundo o 1° parágrafo do Art. 1º do Regulamento da SP/OTCA, a SP 

tem o papel de fomentar a OTCA como um espaço, o qual promove um compartilhamento de 

informações, projetos, bem como a conduta esperada pelos membros da organização (SP, 201?). 

A responsabilidade pela gestão da SP é do Secretário Geral da Organização, que deverá 

ser presidida por um representante dos países membros de maneira rotativa e o Secretário Geral 

será escolhido por um processo de votação por meio da Reunião de Ministros de Relações 

Exteriores. O Secretário Geral deverá ter a unanimidade dos votos para que possa tomar posse do 

cargo que tem a duração de três anos, com direito a uma reeleição. Contudo, não é permitida, 

segundo o 1° parágrafo do Art. 2, a perpetuação de uma mesma nacionalidade após a troca de um 

Secretário Geral (SP, 201?). 
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No site oficial da OTCA8 é possível observar as Coordenadorias que estão ligadas a 

SP/OTCA e estas são focalizadas em áreas temáticas específicas para viabilizar a implementação 

do acordado pelos países membros na OTCA. As Coordenadorias abarcam cinco áreas temáticas, 

a saber: (1) Coordenadoria de Meio Ambiente; (2) Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e 

Educação; (3) Coordenadoria de Saúde; (4) Coordenadoria de Assuntos Sociais, Transporte, 

Infraestrutura, Comunicação e Turismo e (5) a Coordenadoria de Assuntos Indígenas (OTCA, 

2015; SILVA, 2013). 

Uma das formas de se implementar, em âmbito nacional, as prerrogativas da OTCA é 

por meio das Comissões Nacionais Permanentes (CNPs) que atuam junto com as bases jurídicas 

nacionais para que se preserve a biodiversidade nas amazônias. A Figura 3 organiza em um 

organograma como se dá o funcionamento organizacional da OTCA (OTCA, 2015; SILVA, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 www.otca.info/- 

http://www.otca.info/-
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Quadro 1: Funcionamento Organizacional da OTCA 

 

 
Fonte: adaptado de OTCA (2010, p. 3) 

 

Com o Quadro 1, apresentado acima, é possível perceber que todos os países membros 

da OTCA possuem algum cargo de representatividade dentro da organização. A contribuição 

financeira dos países membros é dada anualmente em cotas fixas que gera um montante de 1,16 

milhões (OTCA, 2010). A Tabela 1 demonstra a porcentagem do subsídio financeiro que cada 

Estado Amazônico deveria depositar para a organização. 
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Tabela 1: Porcentagem do Subsídio Financeiro de cada Estado 

 
País Contribuição (%) 

Bolívia 6,4 

Brasil 36,1 

Colômbia 15,7 

Equador 6,7 

Guiana 2,0 

Peru 15,7 

Suriname 2,0 

Venezuela 15,7 

Fonte: adaptado de OTCA (2010, p.4) 
 

 
 

 

Com a Tabela 1 é possível perceber que o papel desempenhado pelo Brasil é notório no 

campo financeiro, pois nenhum país se iguala em matéria de apoio orçamentário a OTCA, uma 

vez que o país contribui com quase 40% de todos os recursos financeiros repassados à 

Organização pelos seus membros. 

Uma das formas de se colocar em prática o que os países membros acordaram no  

âmbito da OTCA é por meio dos Planos Estratégicos. O Plano Estratégico de 2004 a 2012 é uma 

forma de organizar os esforços empregados pela Secretaria Permanente da OTCA em  um 

período de oito anos. Em seu documento oficial publicado em 2004 é possível identificar que o 

Plano Estratégico de 2004 a 2012 tem seis áreas temáticas: (1) água; (2) Florestas, Solos e Áreas 

Naturais Protegidas; (3) Diversidade Biológica, Biotecnologia e Biocomércio; (4) Ordenamento 

Territorial, Assentamentos Humanos e Assuntos Indígenas; (5) Infraestrutura que incorpora 

Saúde e Educação e (6) Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicações (OTCA, 2004). 

Essas áreas temáticas estão dentro de quatro eixos, que buscam relaciona-las em um 

único processo: (1) Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Naturais Renováveis, (2) 

Gestão do Conhecimento e Intercambio Tecnológico, (3) Integração e Competitividade Regional 

e o (4) Fortalecimento Institucional. Na temática Diversidade Biológica, Biotecnologia e 

Biocomércio é possível identificar uma preocupação institucional no que se refere a utilização da 
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biodiversidade regional de modo sustentável, pois dentro deste tema está o Programa Regional 

Amazônico de Biocomércio. Esse Programa busca promover a conservação e o uso sustentável 

da biodiversidade ao estimular investimentos e o comércio de produtos e serviços que advém da 

biodiversidade. Outra finalidade deste programa é desenvolver um ambiente no qual os países 

membros possam elaborar e comercializar produtos que têm como origem a diversidade  

biológica da Amazônia Continental, segundo o Plano Estratégico 2002 a 2012 (OTCA, 2004, p 

51) (OTCA, 2004; OTCA, 2008). 

 

 
 

Por isso, compete à OTCA oferecer mecanismos que incentivem o investimento e o 

comércio dos produtos e serviços da biodiversidade, ou amigáveis a ela, para alcançar 

os objetivos da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e progredir no 

desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

 

 

 

Contudo, na vigência deste plano, a OTCA passou por uma “crise institucional” que 

durou aproximadamente dois anos, pois não havia um consenso entre os membros da 

Organização de quem deveria ocupar o cargo de Secretário Geral. Como consequência desse 

embate, esse cargo ficou sem um representante eleito no período de junho de 2007 até abril de 

2008, tendo o Diretor Executivo Francisco Ruíz Marmolejo assumido as responsabilidades do 

cargo. A forma encontrada pelas partes para colocar um fim na “crise institucional” da OTCA foi 

por meio de um sorteio, no qual foi selecionado um país que deveria indicar um candidato para o 

cargo de Secretário Geral. O país sorteado foi o Peru e o indivíduo indicado foi Manuel Picasso 

Botto. Uma das formas institucionais de se evitar a vacância desse cargo é por meio de uma 

rotação que segue a sequência alfabética (SILVA, 2013). 

Após a “crise institucional” a OTCA entrou em outra etapa de sua estruturação que, 

segundo Silva (2013), entende-se como a de sua revitalização. A etapa de “revitalização da 

OTCA” que começou em 2009 e terminou em 2014, utiliza a Agenda Estratégica de Cooperação 

Amazônica como base constitutiva. Essa Agenda foi criada para ser aplicada em oito anos e é o 

documento que dá base as condutas da OTCA atualmente (OTCA, 2011; SILVA, 2013). 

Tal documento possui objetivos específicos, visão e missão da Organização, bem como 

o relevante papel desempenhado pela SP/OTCA que está estruturada dentro de duas  abordagens: 
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(1) Desenvolvimento Sustentável e (2) Conservação e uso sustentável dos recursos naturais 

renováveis. Outro elemento relevante é o ciclo dos projetos desenvolvidos pela OTCA e um dos 

grandes diferenciais dessa Agenda Estratégica é a preocupação com as florestas (OTCA, 2011; 

SILVA, 2013). 

Dentro deste segundo ponto, a (2) conservação e uso sustentável dos recursos naturais 

renováveis, a questão da proteção das florestas é abordada e pode-se mencionar como meta 

principal da OTCA para as florestas: a “gestão florestal integrada e integral e sustentável para  

um manejo e uma conservação das florestas que redundem em benefícios reais para as 

populações locais” (OTCA, 2011, p. 23). Para que se atinja essa meta foram criadas ações de 

curto, médio e longo prazos visando colocar em prática esse objetivo. Nas ações de curto prazo 

são mencionar a criação de uma (1) metodologia para classificar as características ambientais e 

econômicas das florestas; a (2) busca por um acompanhamento da situação florestal na 

Amazônia Continental e um (3) estímulo ao Manejo Florestal Comunitário. As ações de médio 

prazo buscam viabilizar o recurso financeiro para uma inserção social da comunidade local que 

deve objetivar a sustentabilidade no manejo florestal. Já em longo prazo encontra-se o 

zoneamento dos territórios amazônicos, bem como seu planejamento regional (OTCA, 2011). 

Em síntese, o TCA passou por três ciclos para que o fortalecimento institucional criasse 

a OTCA. O primeiro ciclo, de 1978 a 1989, resume-se a uma busca pelo reconhecimento externo 

de que os países amazônicos exercem soberania sobre suas amazônias. O segundo ciclo, de 1989 

até 1994, é o período no qual os encontros começam a acontecer e o terceiro ciclo, de 1994 a 

2002, tem como resultado a criação da Secretaria Permanente da OTCA. De 2002 a 2014 a 

OTCA passou por algumas etapas que poderiam ser utilizadas como um processo de 

fortalecimento institucional e estas etapas foram (1) a “crise institucional” que durou 

aproximadamente dois anos e a “revitalização da OTCA” que teve início em 2009 e terminou em 

2014. 

Tendo situado a OTCA e sua atuação, o próximo capítulo se dedicará a analisar a região 

amazônica como a área de atuação e objeto da OTCA, além de os países amazônicos que a 

compõe, bem como os mecanismos que viabilizam projetos de proteção da biodiversidade 

transfronteiriça. 
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3 Estados Amazônicos 
 

A Amazônia Continental compreende oito países. Para que se compreenda a relevância 

da biodiversidade dessa região se faz necessário apresentar um conceito de biodiversidade que 

seja amplamente aceito; adota-se, portanto, aquele utilizado pela Convenção sobre Diversidade 

Biológica que é a definição mais aceita dentre os tomadores-de-decisão. Logo, entende-se por 

biodiversidade: “a variedade entre organismos vivos de todas as origens, [...] terrestre, marinha e 

outros ecossistemas aquáticos [...] Isto inclui a diversidade das próprias espécies, entre as 

espécies e do ecossistema9” (CDB, 1992, p. 5). Como a biodiversidade é a base e está envolvida 

por um ecossistema, acredita-se que seja conveniente esclarecer o que seja um ecossistema. Um 

ecossistema é “um complexo dinâmico de plantas, comunidades de animais e micro-organismos, 

bem como a interação do meio ambiente não vivo com suas unidades funcionais10” (CDB, 1992). 

Os cinco conceitos que se relacionam com a biodiversidade foram retirados da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). O primeiro conceito é o de “diversidade 

biológica” que expressa a diversidade da vida entre os mais diversos organismos vivos na terra, 

mar, rios e subsolo. Essa diversidade também incorpora as diferenças dentro de cada espécie; o 

segundo é o de “recursos biológicos”, interpretado como qualquer elemento vivo em uma 

localidade que tenha um uso imediato ou futuro para a sociedade humana; o terceiro é o de 

“material genético” que se entende pelo componente celular microscópico que os animais, 

plantas e dezenas de outros micro-organismos possuem; o quarto é o de “recurso genético” que  

se refere ao valor econômico que pode ser retirado de um material genético no presente ou no 

futuro; o quinto conceito, “habitat”, remete ao local determinado onde o ecossistema está. Esses 

conceitos se relacionam com a abordagem científica empregada pela Geografia, e com a 

biodiversidade e permitem que se entenda a proteção da biodiversidade na região amazônica 

(CDB, 1992). 

 

 

 

 

9 “the variability among living organisms from all sources including [...] terrestrial, marine and other aquatic 

ecosystems […] this includes diversity within species, between species and of ecosystems” (CDB, 1992, p. 5). 
10 “a dynamics complex of plant, animal and micro-organism communities and their non-living environment 

interacting as a functional unit” (CDB, 1992, p. 5). 
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A região Amazônica possui 800 milhões de hectares em florestas e é compartilhada por 

oito países e um protetorado de posse francesa, contendo a mais ampla diversidade de pássaros e 

de peixes de água doce do mundo. Alguns cientistas acreditam que nessa demarcação geográfica 

pode ser encontrado um quarto de toda a biodiversidade do planeta. Assim, a região Amazônica 

representa um desafio aos países integrantes dessa localidade geográfica, pois a natureza não 

respeita os limites criados pelo homem na sua vida em sociedade. O fundamento desse 

pensamento é bastante simples, a Amazônia não pertence a um único país e sim a um conjunto  

de países, que dividem uma riqueza natural. Por isso, uma das formas de se pensar 

articuladamente esta imensa região Amazônica é buscar entende-la como um ecossistema de 

proporções internacionais ou um “Internacional Common”, o qual demanda políticas comuns 

para a governança de seus recursos. (PIEDRA-CALDERÓN, 2007; IDBD, 2010; ALBAGLI, 

2001). 

Dito isso, a relevância desse tema para os estudos de política internacional se dá pelo 

fato de existirem mecanismos multilaterais que podem ser aplicados para melhorar as condições 

de manejo desta biodiversidade transfronteiriça. Esses mecanismos são o Regime Internacional 

de Biodiversidade e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico (OTCA). Eles podem 

ser utilizados para instruir a elaboração de políticas com vistas a minimizar os fatores que 

impactam a perda da diversidade biológica regional. 

Deke (2008) menciona cinco elementos que causam impacto na perda da  

biodiversidade. São eles: o uso da terra, as mudanças climáticas, as espécies invasoras, a 

exploração excessiva e a poluição. Todos esses cinco itens são causados pela ação humana. O 

uso da terra está ligado ao método de cultivo do solo. As mudanças climáticas são o resultado do 

aumento da concentração dos gases que controlam o clima no planeta. As espécies invasoras 

desequilibram um dado ecossistema porque colocam em risco a existência de determinados 

organismos vivos. A exploração excessiva de uma determinada espécie pode colocar em risco os 

serviços que um ecossistema pode promover, como citado anteriormente. A poluição muda as 

especificidades da vida em um dado ecossistema. Todavia, há um fator que deve ser levado em 

consideração. Este fator é a “resiliência” (DEKE, 2008). 
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A “resiliência”, em Folke (2006), refere-se à aptidão da natureza de se recuperar de uma 

dada mudança de seu ciclo natural. Essa mudança pode ser ocasionada pela ação humana ao 

poluir um rio com plásticos; ao promover desmatamento não controlado em uma fazenda; ao 

contaminar o ar com radiação nuclear; ao criar, de modo mais geral, um ambiente não propício à 

vida. É com base nesse conceito de “resiliência”, que a corrente de “proteção” se estrutura. Tal 

“proteção” pode ser compreendida pela utilização, de forma parcimoniosa ou “sustentável”, dos 

recursos que advêm da natureza. Por esse motivo, esta região prescinde de projetos de proteção 

da biodiversidade comuns aos países amazônicos. Desse modo, é pertinente mencionar quais são 

os Estados que compõem a região amazônica e quais são os mecanismos domésticos de cada 

Estado que possibilitam a proteção deste “International Common” - que é a biodiversidade 

transfronteiriça da região amazônica (FOLKE, 2006; PÉREZ e LEITE, 2005). 

 

 

 

3.1. Os Estados Amazônicos e os conceitos de “Região”, “Território”, “Territorialidade” e 

“Limites” 

 
 

Este segmento apresenta a Amazônia Continental tida como objeto de estudo desta 

dissertação. Assim, buscar-se evidenciar os limites políticos de cada Estado Amazônico por  

meio de uma representação gráfica de cada país e será necessário instrumentalizar os conceitos 

de “Região”, “Território”, “Territorialidade” e “Limite”, bem como demonstrar os principais 

órgãos e políticas florestais desses países. 

A região amazônica incorpora dois elementos. No primeiro elemento, compreendido 

como “terra firme”, pode se destacar seu relevo leve ondulado a ondulado, a existência de 

chapadas, pequenas colinas que possuem vales apertados, bem como savanas e cerrados. A “terra 

firme” é a região predominante, pois ocupa 80% da Amazônia Continental e uma de suas 

características é o predomínio de floresta, na maioria das vezes fechada. O segundo elemento  

que caracteriza essa região é a presença de um extenso solo que está à margem dos cursos d’água 

ou as “planícies de aluvião”. A extensão da Amazônia Continental é de 4 milhões de km². A 

figura 2 demonstra o local dessa região (PÉREZ e LEITE, 2005). 
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Como essa região é composta por oito Estados soberanos, pode-se denomina-la de 

“região física”. Nelas, cada unidade política pode extrair recursos da biodiversidade para que 

sejam comprados ou vendidos no mercado doméstico ou internacional. Assim, a “região física” 

da Amazônia Continental está ligada a forma do homem expressar o controle sobre uma dada 

localidade ou a sua territorialidade. A territorialidade pode ser entendida pelo poder que cada 

Estado exerce tendo como base sua “soberania interna” – que remete ao monopólio do poder 

doméstico- e a “soberania externa” – liberdade de comportamento dos Estados em suas relações 

interestatais. Ainda analisando a Figura 2 é possível interpretar a Amazônia Continental, em 

verde, como uma fronteira natural (VÄYRYNEN, 2003; BULL, 2002; PENROSE, 2002; GRISI, 

2007). 

Essa fronteira natural abrange partes dos oito países conforme informações da Tabela 2: 
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Tabela 2: Países membros da Amazônia Continental 
 
 

 Assinat. da CDB Ratificação Ext. da Floreta Amaz. Bio. Nacional 

Bolívia 13/06/1992 03/10/1994 22 milhões de hec. 15.72 0 veg etais e 402 mamíferos 

Brasil 05/06/1992 28/02/1994 550 milhões de hec. 43 ,8 93 p lantas e 10 4 546 animais 

Colômbia 12/06/1992 28/11/1994 82 milhões de hec. 10% da bio. conhecida 

Equador 09/06/1992 23/02/1993 116.000 milhões de hec. 18 .19 8 p lantas e 4 .8 01 verteb rad o s 

Guiana 13/06/1992 29/08/1994 18,3 milhões de hec. 20 .58 5 p lantas e 1.8 47 aves 

Peru 12/06/1992 07/06/1993 78 mil hec. 
 

6300 p lantas e cinco g rup o s d e vert 

Suriname 13/06/1992 12/01/1996 14.8 mil hec. 
 

Não ap res ento u d ados a CDB 

Venezuela 12/06/1992 13/09/1994 46 milhões de hec. 14 0 .3 26 esp écies (fauna e flo ra) 

 

Fonte: elaboração própria a partir de informações obtidas em: CDB, 2015; VINBOLÍVIA, 2015; VINBRASIL, 2015; PNF, 

200?; VINCOLOMBIA, 2015; CONTRERAS,  2004; VINEQUADOR, 2015; PACHECO; MEJÍA, 2013;    VILLACRÉS, 

2004; VINPERU, 2015; FAO, 2011; VINGUIANA, 2015; IVINGUIANA, 2010; GUYANA FORESTRY COMMISSION, 

2012; IVNSURINAME, 2012; BUTLER, 200?; IVINVENEZUELA, 2011; VENEZUELA, 2008; SCHERER, 2015. 
 

 
 

Segundo o Art. 23 do TCA (1978, p. 6), 

 

 
As Partes Contratantes criarão Comissões Nacionais Permanentes 

encarregadas da aplicação, em seus respectivos territórios, das 

disposições deste Tratado, assim como da execução das decisões  

adotadas pelas reuniões dos Ministros das Relações Exteriores e pelo 

Conselho de Cooperação Amazónica, sem prejuízo de outras atividades 

que lhe sejam atribuídas por cada Estado. 

 

 
É importante salientar que neste capítulo será mencionada a relação entre  

biodiversidade e florestas. A existência desta relação busca viabilizar a construção dessa 

dissertação por dois motivos: (1) a não existência de um Regime Internacional para Florestas 

dificultaria a coleta de informações e o desenvolvimento desta dissertação; (2) a organização 

caótica das informações para o meio ambiente presente nos sites oficiais de quase todos os países 

amazônicos. No primeiro ponto, o trabalho de Caixeta (2010), intitulado “A governança global 

das florestas: o quase-regime internacional de florestas e as transversalidades do tema nas 

concertações multilaterais ambientais”, apresenta a inexistência de um regime internacional  

para florestas. O que impossibilitaria, por exemplo, a utilização de Relatórios Nacionais - que 
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serão apresentados no próximo item - como é organizada pelo RIB apresentado no capítulo 

anterior (CAIXETA, 2010). 

O segundo ponto, a organização caótica das informações para o meio ambiente presente 

nos sites oficiais de quase todos os países amazônicos, impossibilita a existência de um critério 

para a seleção de lei, secretarias, ministérios e arranjos político nacionais que são utilizados para 

a proteção da biodiversidade presente nas florestas. Apenas como exemplo pode-se mencionar o 

caso da Venezuela, no qual as funções dos ministérios se confundem o que dificulta a coleta de 

informações (VENEZUELA, 2008). 
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3.1.1 – Bolívia 
 

 

Mapa 2: Bolívia 

 

 
Fonte: MW, 2015, p.1 

 

Os países que fazem fronteira com a Bolívia, pertinente para esta dissertação, são o Peru 

e o Brasil; já o seu território abarca aproximadamente 0,2% da superfície do planeta. Um dos 

principais meios no qual se propaga a biodiversidade são as florestas, pois abrigam uma   extensa 
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diversidade biológica e por esse motivo, se faz necessário mencionar o que diz a lei boliviana  

que trada das florestas (VINBOLÍVIA, 2015; CDB 2015). 

A norma jurídica que organiza o uso e a exploração da floresta na Bolívia é a Lei 

Florestal número 1700. O primeiro Art., da Lei Florestal da Bolívia de 1996, demonstra a 

importância desse princípio normativo “a presente lei tem por objetivo normatizar a utilização 

sustentável e a proteção das florestas e terras florestáveis em benefício das gerações atuais e 

futuras, harmonizando o interesse social, econômico e ecológico do país” (BOLÍVIA, 1996, p-1). 

Entretanto no seu Art. 19 são enfatizados os arranjos políticos nacionais que poderiam ser 

utilizados para que se preserve a diversidade biológica nacional (BOLÍVIA, 1996). 

As florestas bolivianas são responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente e da Superintendência Florestal que são as estruturas legais 

nacionais que devem colocar em prática o manejo das florestas. O papel da Superintendência 

Florestal é monitorar os trâmites das patentes, suas concessões, as distribuições dos benefícios da 

Lei Florestal, bem como o controle do emprego por parte dos municípios e prefeitos. Esse órgão 

conta com as Unidades Municipais Florestais para articular e promover a administração da 

floresta amazônica boliviana que conta com vinte e dois milhões de hectares de floresta em seu 

território nacional (JACK, 1999; BOLÍVIA, 1996; VINBOLÍVIA, 2015). 

No quinto relatório nacional boliviano apresentado à CDB, de modo corriqueiro, é 

mencionada a Lei de n° 300 da Mãe Terra e Desenvolvimento Integral para Viver Bem. Essa lei 

basicamente promove a reforma agrária no país e dá outras providências como: (1) selecionar 

características técnicas, (2) institucionais, (3) legais e (4) políticas para que se controle o manejo 

da terra e essa ainda promove os mecanismos nacionais voltados para a gestão da diversidade 

biológica (VINBOLÍVIA, 2015). 

A Comissão Nacional Permanente (CNP) que se refere à biodiversidade na Bolívia foi 

criada em 1981 pelo Decreto nº 17.996 e tem a prerrogativa de articular políticas, programas, 

projetos e a coordenação de políticas para que haja a proteção da biodiversidade. Essa CNP está 

relacionada a dez ministérios internos que viabilizam a aplicação de condutas que almejam 

preservar a biodiversidade amazônica (OTCA, 2014). 
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Assim, foram colocados de maneira breve os mecanismos nacionais bolivianos para que 

seja possível preservar a biodiversidade nacional em seu caráter transfronteiriço. O arranjo 

político nacional que tem como responsabilidade às florestas é o Ministério de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (MDSM) que contam com a Superintendência Florestal (SF) e a 

CNP, criada em 1981, para colocar em prática o manejo das florestas bolivianas. 
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3.1.2 – Brasil 
 

 

Mapa 3: Brasil 

 

 

Fonte: MW, 2015, p.1 
 

O Brasil é o país que faz divisão territorial com quase todos os países amazônicos, 

exceto o Equador, a saber: Bolívia; Peru; Colômbia; Venezuela; Guiana e o Suriname. O Brasil 

possui a segunda maior floresta do mundo; a maior fica na Rússia. A floresta amazônica 

brasileira ocupa 550 milhões de hectares e representa aproximadamente 60% do território do 

país.  A principal política para o manejo dessa região é o Programa Nacional de Biodiversodade  

e o seu principal órgão é a Comissão Coordenadora do Programa Nacional de Florestas. A 
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estrutura legal brasileira que se responsabiliza pela proteção da biodiversidade do bioma 

amazônico é o Ministério de Meio Ambiente (MMA). Dento do MMA existe uma secretaria 

especializada em assuntos que se referem à biodiversidade, a Secretaria de Biodiversidade e 

Florestas. (PNF, 200?; VINBRASIL, 2015; CDB, 2015). 

A principal norma que dá as diretrizes brasileiras para a biodiversidade é a Política 

Nacional de Biodiversidade (PNB). O Art. 12 da PNB, criada em 2002, menciona seu objetivo 

basilar para a proteção da diversidade biológica. Nesse objetivo há um incentivo para que se 

criem ferramentas que perpassem a união, as unidades políticas federadas, os municípios, bem 

como diversos segmentos que se relacionam de algum modo com a biodiversidade (PNB, 2002). 

Segundo o Decreto nº 4.703, de 21 de maio de 2003, a estrutura legal brasileira que tem 

como prerrogativa coordenar a implementação da PNB é a Comissão Nacional de  

Biodiversidade (CONABIO). Essa comissão é totalmente subordinada ao Ministério de Meio 

Ambiente posto que a subordinação seja legal e esse é o motivo pelo qual o MMA controla o 

corpo que constitui a CONABIO. Na CONABIO os representantes da sociedade civil e do 

governo são escolhidos por indicação do MMA que se relaciona com a Comissão Nacional 

Permanente que é a estrutura legal que relaciona o Brasil, de maneira direta, com a OTCA. A 

Comissão Nacional Permanente do Brasil foi criada em 1980 pelo Decreto de nº 85.050 e se 

relaciona com treze ministérios internos que viabilizam a execução, coordenação, 

aconselhamento das diretrizes que se relacionam a OTCA e deve ser utilizada como um fórum 

nacional que possibilite a proteção da biodiversidade (BRASIL, 2003; CONABIO, 2008; OTCA, 

2014). 

Em suma, foi demonstrado, de modo breve, alguns mecanismos do Estado do Brasil 

empregados para que se preserve a biodiversidade da Amazônia Continental. O arranjo nacional 

responsável pela proteção da biodiversidade é o Ministério de Meio Ambiente (MMA) que  

possui a Comissão Nacional de Biodiversidade (CNB) como uma ferramenta para colocar em 

prática a Política Nacional de Biodiversidade (PNB) que busca implementar as diretrizes da  

CDB e a CNP que foi elaborada em 1980 pelo Decreto de nº 85.050. 
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3.1.3 – Colômbia 
 

 

Mapa 4: Colômbia 

 
Fonte: MW, 2015, p.1 

 

O Mapa 4 mostra os limites da soberania interna do Estado da Colômbia. Esse país faz 

divisão territorial, pertinentes para esta dissertação, com a Venezuela, Equador, Peru e Brasil. O 

território da Colômbia representa aproximadamente 0,22% da superfície do planeta, onde se 

encontram cerca de 10% da diversidade biológica conhecida está neste país, situando-o entre os 

quatorze países com maior biodiversidade no mundo. Desde 1992 que o país é signatário da 

CDB, como meio de preservar e proteger sua biodiversidade. O processo de ratificação começou 

em 1992 e terminou em vinte oito de novembro de 1994, data que marca uma das iniciativas 

estatais da Colômbia para preservar o bioma amazônico (VINCOLOMBIA, 2015; CDB, 2015). 
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A Colômbia possui 82 milhões de hectares florestais que possui o seguinte desafio para 

que se preserve a biodiversidade nacional: a predominância de atividades não formais para o 

manejo e a comercialização da madeira. Contudo, um dos grandes feitos nacionais é o “Sistema 

de Informação Ambiental Territorial da Amazônia Colombiana” que busca dar base para que se 

tenham informações, quase que em tempo real, sobre as condições ambientais na Colômbia. A 

principal política florestal que é utilizada para preservar a biodiversidade da floresta amazônica é 

a Plano Nacional de Desenvolvimento Florestal (PNDF) (SCHERER, 2015; SIATAC, 2015). 

O PNDF apresenta as diretrizes florestais nacionais para 25 anos. Essa extensão 

demonstra que o PNDF é uma política de Estado. A ideia do programa é articular agentes que 

tenham alguma relação com os recursos naturais e os ecossistemas das florestas. Assim, iniciam- 

se projetos como o de zoneamento, conservação, reabilitação das florestas, desenvolvimento das 

indústrias e produtos extraídos da floresta. O arranjo político nacional responsável pela proteção 

da biodiversidade é o Ministério de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E a  

principal política nacional sobre biodiversidade é a Política Nacional para a Gestão Integrada da 

Biodiversidade e seus Serviços Ecossistêmicos, PNGIBSE (CONTRERAS, 2004). 

A PNGIBSE é uma iniciativa estatal que cria mecanismos para a gestão da diversidade 

biológica colombiana, bem como a manutenção dos ecossistemas que mantêm a resiliência de 

uma dada biodiversidade em escala transfronteiriça, regional, nacional e local. Ela é a base 

estrutural, estratégica e conceitual para que diversos instrumentos como (1) normas; (2) políticas; 

(3) projetos e (4) planos sejam implantados. A Comissão Permanente Nacional colombiana foi 

criada em 2005 pelo Decreto 3479 e se relaciona com dez ministérios internos, tendo em vista as 

condições necessárias à proteção da biodiversidade. Essa CNP tem como finalidade identificar, 

coordenar, aconselhar e criar as ligações necessárias, no âmbito interno, para que a proteção da 

biodiversidade seja uma realidade (PNGIBSE, 2012; OTCA, 2014). 

Em suma, foram apresentados alguns elementos do Estado da Colômbia que podem ser 

utilizados para que se preserve a diversidade biológica da Amazônia Continental. As principais 

estruturas políticas colombianas para a proteção da biodiversidade da Amazônia são o Ministério 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MMADS), a Política Nacional para a Gestão 
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Integrada da Biodiversidade e seus Serviços Ecossistêmicos (PNGIBSE) e o CNP, criado em 

2005 pelo Decreto 3479. 

 

 

 

3.1.4 – Equador 

Mapa 5: Equador 

 

 

Fonte: MW, 2015, p.1 

 
O Equador faz divisão territorial com o Peru e a Colômbia. A Amazônia equatoriana 

compreende um espaço de 45% do território nacional, cerca de 116.000 quilômetros km². O 

Instituto Nacional de Florestas e Áreas Naturais e Vida Silvestre (INEFAN) foi o primeiro órgão 

voltado para a questão florestal, atualmente é o Ministério de Meio Ambiente e a Lei Florestal   e 
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de Conservação de Áreas Naturais e Vida Silvestre são as normas referentes para o segmento 

florestal (PACHECO; MEJÍA, 2013; VILLACRÉS, 2004; VINEQUADOR, 2015; CDB, 2015). 

O INEFAN foi incorporado pelo Ministério de Meio Ambiente do Equador no ano de 

1999. Esse órgão aplica a Estratégia para o Desenvolvimento Florestal Sustentável do Equador 

(EDFS). São três os alicerces da política equatoriana florestal, a saber: (A) manipulação 

sustentável das florestas virgens que possuam um elevado grau de matérias primas e benfeitorias 

ambientais com potencial econômico; (B) intocabilidade das regiões protegidas e (C) estímulo ao 

florestamento e ao reflorestamento. A Lei Florestal e de Conservação de Áreas Naturais e Vida 

Silvestre é o mecanismo jurídico que basea às políticas florestais (CORDERO, 2007; 

VILLACRÉS, 2004). 

A Lei Florestal e de Conservação de Áreas Naturais e Vida Silvestre, de 1981, é a base 

jurídica das políticas florestais do Equador, conforme demonstra seu artigo primeiro: 

“Constituem patrimônio florestal do Estado, as terras florestais [...], as florestas naturais que 

existem em si mesmas, os cultivos em sua própria flora e vida selvagem” (ECUADOR, 1981, p- 

2). Outro instrumento importante para o manejo da biodiversidade equatoriana é a Lei da 

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade (20- ?), que tem como prerrogativa criar 

princípios gerais para que a biodiversidade do Equador seja gerenciada, em sua abordagem 

conservacionista e preservacionista. O Art. 6º da referida lei institui o Ministério de Meio 

Ambiente como órgão responsável pela proteção da biodiversidade do Equador. Mais um 

mecanismo que facilita a proteção da biodiversidade nesse país é a CNP, criada em 1982 pelo 

Decreto nº539, e se relaciona com seis estrutura legais internas, bem como, liga, no plano 

interno, o Equador com a OTCA em seus objetivos de coordenação regional para o meio 

ambiente (EQUADOR, 20- ?; OTCA, 2014). 

Em síntese, foram apresentados alguns elementos que poderiam ser utilizadas pelo 

Equador na proteção da diversidade biológica da Amazônia Continental. As instituições políticas 

equatorianas responsáveis pela proteção da biodiversidade da Amazônia são (1) o Ministério de 

Meio Ambiente (MMA) que possui a responsabilidade legal pela biodiversidade nacional, (2) a 

Lei de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade (LCUSB) e a (3) CNP. 
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3.1.5 – Repúblicas Cooperativas da Guiana 

 

Mapa 6: Guiana 

 

 

Fonte: MW, 2015, p.1 
 

O Estado da Guiana faz divisão territorial com o (1) Suriname; (2) Brasil e a (3) 

Venezuela. Em seu 5º Relatório Nacional enviado à CDB, percebe-se que o Estado da Guiana 

está no estágio inicial de estudo da biodiversidade nacional, pois no relatório há basicamente  

uma descrição inicial sobre a biodiversidade doméstica. Esse fato demonstra que há uma  

carência de profissionais trabalhando na catalogação da biodiversidade nacional. Assim, 

acredita-se que há uma dificuldade de mapear e descrever a biodiversidade existente em seu 

Estado (VINGUIANA, 2015). 
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Em seu quarto relatório apresentado à CDB o Estado da Guiana reconhece esse 

problema quando diz: 

 

 
 

O [...] estudo completo sobre a biodiversidade da Guiana foi conduzida em 1992 e 

apesar dos muitos conduzidos ao longo dos anos não há um documento abrangente, 

atualizado, sobre a biodiversidade na Guiana (IVINGUIANA,2010, p. 8, tradução 

nossa). 

 

 

Contudo, a Amazônia da Guiana corresponde a 18,3 milhões de hectares e 87% do  

valor desta área está sob o poder da Comissão Guiana de Florestas. Essa comissão é o órgão 

responsável pelo controle administrativo desta região que tem como base normativa é o “Ato de 

Proteção do Meio Ambiente” (EP Act). Esse ato foi criado em 1996 e sua função basilar é 

consolidar e normatizar o inter-relacionamento das atividades que geram consequências naturais, 

culturais e sociais no Estado nacional da Guiana. Suas atividades podem ser enumeradas em: (1) 

coordenação de políticas; (2) regulamentação dos agentes responsáveis; (3) promoção do 

conhecimento interno de seus cidadãos sobre a questão florestal. Segundo o documento oficial 

publicado em 2014 pela OTCA o “Ato de Proteção do Meio Ambiente” pode ser interpretado 

como a CNP da Guiana (CSFMNRE, 2013; OTCA, 2014; IVINGUIANA, 2010; GUYANA 

FORESTRY COMMISSION, 2012). 

Esse “Ato de Proteção do Meio Ambiente” é executado pela “Agência de Proteção 

Ambiental” que tem como finalidade fazer a ligação entre as relações interestatais, regionais, 

nacionais e locais. A instituição política nacional responsável pela proteção da biodiversidade da 

Amazônia nacional é o Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente (EPA, 1996). 

Em suma, foram mencionadas algumas estruturas políticas que poderiam ser utilizadas 

para que se preserve a biodiversidade na Amazônia Continental. Como não há um inventário 

atualizado da Guiana sobre biodiversidade foi utilizada uma pesquisa que, de maneira ampla, 

incorpora este país no Escudo da Guiana. As estruturas políticas existentes para a proteção da 

biodiversidade da Guiana são o “Ato de Proteção do Meio Ambiente e o Ministério de Recursos 

Naturais e Meio Ambiente (MRNMA). 
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3.1.6 - Suriname 
 

 

Mapa 7: Suriname 

 

 
Fonte: MW, 2015, p.1 

 

O Estado do Suriname faz divisão política com a (1) Guiana Francesa, (2) Brasil e a (3) 

Guiana. Ele possui 94% de seu território coberto por florestas e a instituição nacional  

responsável pela biodiversidade é o Ministério do Trabalho, Desenvolvimento Tecnológico e 

Meio Ambiente. Em seu quinto relatório nacional entregue a CDB foi mencionado que: “[o] 

Suriname não apresentou quaisquer dados devido à dificuldade de coleta”, mas segundo o site 

oficial da ONG, Mongabay.com, o Suriname possuí 14.776 mil hectares de floresta    amazônica, 
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no qual sua grande maioria está intocada (VINSURINAME, 2015, p. 12, tradução nossa) 

(VINSURINAME, 2015; BUTLER, 200?). 

Pode-se dizer que o Suriname é um Estado que está começando o processo de 

desbravamento de sua floresta nacional e por esse motivo são poucas as informações encontradas 

sobre sua atuação no que se refere à biodiversidade. Embora seja possível mencionar uma 

estrutura legal que data de 1986, esta não retrata a realidade nacional no que se refere ao manejo 

da biodiversidade. Naquele ano foi criada a Resolução de proteção Natural que busca articular a 

biodiversidade da região com as comunidades indígenas locais. Contudo, esse princípio 

normativo se confunde, em sua aplicação, com outras normas de meio ambiente internas. 

Segundo a OTCA (2014) o Conselho de Ministros do Suriname atua como a CNP do país 

(SIPRCS, 2009; OTCA, 2014). 

Foi possível verificar que o Estado do Suriname possui diversas dificuldades nacionais 

para organizar uma estrutura que possa crie as bases necessárias para que a Amazônia do 

Suriname possa ser preservada de acordo com os princípios da CDB. Com isso, pode-se 

mencionar que um arranjo político que poderia ser utilizado pelo Suriname para que se promova 

a proteção da biodiversidade é o Ministério do Trabalho, Desenvolvimento Tecnológico e Meio 

Ambiente e o Conselho de Ministros. 
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3.1.7 – Peru 
 

 

Mapa 8: Peru 

 

 
Fonte: MW, 2015, p.1 

 

O Estado do Peru faz divisão territorial, pertinente para esta dissertação, com a (1) 

Bolívia, (2) Brasil, (3) Equador e a (4) Colômbia. Segundo a Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO), o Peru tem 68 mil hectares de floresta amazônica e mais 

da metade desta região está intacta. O meio de se articular políticas para essa região é  o 

Programa Bosques, bem como parcerias internacionais, por meio das Nações Unidas, para o 

crescimento regional (FAO, 2011; GLOBAL WITNESS, 2013). 
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O Programa Bosques tem como principal coordenador o Ministério de Meio Ambiente 

peruano, cuja finalidade é criar um meio pelo qual se possa relacionar as iniciativas 

governamentais relativas à manutenção das florestas. Para tanto, o projeto é composto por três 

linhas estruturais, a saber: (1) monitoramento, mapeamento e conservação das florestas; (2) 

estímulo ao Sistema Produtivo Sustentável e (3) impulso às atividades de proteção da floresta. A 

Lei sobre a Conservação y o Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade é o fundamento 

jurídico para a proteção da biodiversidade na Amazônia peruana (PERU, 2011). 

Em seu Art. 4º a mencionada lei estabelece que a prerrogativa de preservar a 

biodiversidade é do Estado e este exerce seu poder por meio da soberania interna. Segundo o 

referido Art.: “O Estado é soberano na adoção de medidas para a conservação e utilização 

sustentável da diversidade biológica” (PERU, 1997,p. 1, tradução nossa). Logo, é facultável 

aos Estados membros da CDB aplicarem ou não as diretrizes do Regime Internacional de 

Biodiversidade em sua conduta interna e externa (PERU, 1997). 

Nessa conduta interna, por meio de um decreto do executivo de número 038-98-PCM, 

foi instalado o Conselho Nacional do Ambiente (CONAM) que envolve vários setores da 

sociedade peruana e procura coordenar iniciativas ambientais no âmbito nacional. Um dos 

princípios da Lei sobre a Conservação e o Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade, de 

1997, é o de adequar o Peru à Convenção sobre Diversidade Biológica. Outro mecanismo que 

pode ser utilizado para que se preserve a biodiversidade peruana é a CNP que foi criada em 1980 

pelo Decreto de nº 011-80-RE e possui trinta estruturas políticas nacionais relacionadas, que 

podem viabilizar o debate nacional para o uso sustentável da biodiversidade  (PERU, 1997). 

Em suma, foram apresentados alguns mecanismos que poderiam ser utilizados pelo 

Estado do Peru para que se preserve a Biodiversidade da Amazônia Continental. As estruturas 

políticas que podem ser utilizados para a proteção da biodiversidade amazônica são: (1)  

Conselho Nacional do Ambiente (CNA) e a (2) Lei sobre a Conservação e o Aproveitamento 

Sustentável da Biodiversidade (LCASB). 
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3.1.8 – Venezuela 
 

 

Mapa 9: Venezuela 

 

 
Fonte: MW, 2015, p.1 

 

O Estado da Venezuela faz divisão territorial, pertinente para esta dissertação, com a (1) 

Colômbia, (2) Brasil e (3) Guiana. A Amazônia Venezuelana tem a extensão 46 milhões de 

hectares em florestas. Em ação conjunta com o Executivo, o Conselho Florestal Nacional 

(CONAFOR) é o principal órgão na formulação e execução de políticas sobre florestas. Uma 



77 
 

 

 

 

 

 

forma   de o   governo planejar   suas iniciativas   é   pelo   Programa Inventário Florestal 

(VENEZUELA, 2008; IVINVENEZUELA, 2011). 

O Inventário Florestal funciona como um arquivo nacional para questões ambientais. 

Nessa base estão concentrados dados referentes aos recursos florestais, à biodiversidade, à 

extensão territorial, entre outros. Em 2002, a FAO auxiliou técnica e financeiramente este 

projeto. A principal política nacional que busca criar as bases necessárias para que se preserve a 

biodiversidade da Amazônia venezuelana se fundamenta na Lei de Gestão da Diversidade 

Biológica, criada em 2008 (VENEZUELA, 2008; VENEZUELA, 2008). 

A estrutura política nacional responsável pela proteção da biodiversidade, instituída 

pela Lei de Gestão da Diversidade Biológica em seu Art. 8º é a Autoridade Ambiental Nacional. 

É por meio dessa autoridade que é preservada a biodiversidade na Amazônia venezuelana ou 

outra atividade que se relacione de algum modo com a diversidade biológica nacional. Assim, a 

Autoridade Ambiental Nacional tem como prerrogativa coordenar a execução e elaboração de 

estruturas legais para que se faça o manejo da diversidade biológica venezuelana, bem  como 

criar uma conduta nacional estratégica para se alcançar os objetivos preservacionistas. A CNP do 

país foi promulgada em 1992 pelo Decreto nº 34934 e atua em conjunto com treze instituições 

nacionais (VENEZUELA, 2008). 

Em suma, foram mencionadas algumas estruturas políticas do Estado da Venezuela que 

poderiam ser utilizados para que se preserve a biodiversidade da Amazônia Continental. Os 

arranjos políticos que poderiam ser utilizados para preservar a biodiversidade na Amazônia 

venezuelana são a Autoridade Ambiental Nacional (AAN), a Lei de Gestão da Diversidade 

Biológica (LGDB) e a CNP que foi criada em 1992 pelo Decreto nº 34934. 

Este capítulo resumiu algumas informações pertinentes para a instrumentalização da 

análise de projetos de proteção da biodiversidade da Amazônia Continental, bem como organizar 

dados pertinentes para a aplicação do indicador de coordenação política regional. Deste modo, o 

próximo capítulo analisará os projetos de proteção da biodiversidade na Amazônia Continental. 
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4. Análise documental dos projetos de proteção da biodiversidade na Amazônia 

Continental 

 

 
Este capítulo tem como objetivo fazer a análise, propriamente dita, dos projetos 

regionais de proteção da biodiversidade na região da Amazônia Continental e de dois projetos- 

pilotos. Com esta análise busca-se verificar a viabilidade das hipóteses levantadas na introdução 

desta dissertação. As hipóteses tidas nesta dissertação são: (1) o Regime Internacional de 

Biodiversidade oferece parâmetros fundamentais para o estabelecimento de projetos 

coordenados na região. Isto por que o Regime fornece uma estrutura de princípios, normas 

e regras, bem como instituições financeiras que viabilizam a implementação de projetos 

comuns de proteção das florestas amazônicas uma vez observados pelos Estados. 

A segunda hipótese é que ao fornecer uma estrutura de regras e instituições 

aplicáveis à região, o Regime oferece recursos institucionais para sua proteção sem 

comprometer a soberania dos Estados que a integram. A terceira hipótese é que a 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônico é a instituição regional responsável 

pela coordenação de projetos de proteção da biodiversidade na região Amazônica. 

Os projetos regionais que buscam preservar a biodiversidade na Amazônia Continental 

são três e se enquadram nos seguintes “critérios”. 

 

 
 

 “Critério” para a escolha de Projetos 

 

 

(1) Projetos de proteção que explicitem em seus objetivos a pretensão de viabilizar a 

proteção da biodiversidade na Amazônia Continental. 

 

(2) Os projetos devem abarcar a maior extensão possível da região Amazônica em 

âmbito regional. 

 
 “Critério” para a escolha das Instituições Financeiras dos Projetos 
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(1) As Instituições financeiras devem ter algum vínculo com a proteção da 

biodiversidade ou com a Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Com essas bases em mente, os projetos selecionados foram: 

 
(1) Projeto: Strategies for the Conservation and Sustainable Management of Natural 

Resources in the Amazon. 

Países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. 

Período: 3 anos. 

Fonte: GEF (2008). 

 

(2) Projeto: Strengthening   the  Joint   Regional   Capacity  for   the  Sustainable   Use  of 

Amazonian Biodiversity 

 

Países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. 

Período: 3 anos e seis meses. 

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID, 2005). 

 

(3) Projeto piloto: Menejo Forestal Comunitario em el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana 

País: Equador. 

Período: 2 anos e cinco meses. 

Fonte: Organização do Tratado de Cooperação Amazônico (OTCA, 2012). 

 

(4) Projeto piloto: Desarrollo de la cadena productiva de ingredientes naturales em el município de 

Mitú, Vaupes, com uma proyección al sector cosmético. 

País: Colômbia. 

Período: não informado pelas instituições competentes 
Fonte: Organização do Tratado de Cooperação Amazônico (OTCA, 2012). 

 

 

4.1 : Primeiro projeto: Estratégias para a Conservação e Gestão Sustentável dos Recursos 

Naturais na Amazônia 

 

O projeto “Estratégias para a Conservação e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais 

na Amazônia”11 tem como uma das principais agências financiadoras o Global Environmental 

Facility e abrange a região da Amazônia Continental. Uma das suas finalidades é a proteção da 

diversidade biológica desta localidade e seus membros são os países integrantes da OTCA - 

 

11 Strategies for the Conservation and Sustainable Management of Natural Resources in the 

Amazon 
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Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Este projeto foi idealizado para 

ser desenvolvido em três anos e tem as bases do rio Amazonas como a localidade onde foram 

aplicadas as iniciativas conjuntas (GEF, 2008). 

Este projeto pode ser subdividido em três subgrupos: (1) monitoramento da estrutura 

natural que dá base para o ecossistema que faz parte o rio Amazonas e seu Zoneamento 

Ecológico; (2) estímulo ao fortalecimento do uso sustentável e conservação dos serviços que 

advêm da diversidade biológica; (3) manejo dos recursos naturais localizadas nos territórios 

indígenas. Tendo como objetivo o fortalecimento do ecossistema que dá bases ao rio Amazonas 

por meio de uma melhor capacitação para o manejo, desenvolvimento e conservação da 

biodiversidade biológica e uma das formas de se colocar em prática estas iniciativas é por meio 

do Zoneamento Ecológico (GEF,2008). 

Neste ponto é possível identificar um dos possíveis papéis desempenhados pela OTCA, 

pois esta organização regional estabeleceu, em 1994, a iniciativa de interligar e estimular o 

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) de cada país, bem como iniciativas coordenadas em 

âmbito regional. Assim, este documento, Zonificación Ecológia-Económica: Instrumento para la 

Conservación y el Desarrollo Sostenible, reúne informações técnicas que viabilizam o 

desenvolvimento do ZEE dos países amazônicos por meio de metodologia que leva em 

consideração as características regionais. Logo, há evidências documentais de que a OTCA 

procura incentivar seus membros a utilizarem suas respectivas amazônias de maneira sustentável 

(GEF, 2008; ZEEICDS, 1994). 

O ZEE é entendido como um instrumento que caracteriza em segmentos as 

possibilidades de manejo de uma dada localidade. Segundo o documento publicado pela OTCA, 

anteriormente citado, para estimular o ZEE regional, o zoneamento pode ser entendido da 

seguinte maneira: 

 

 
 

O zoneamento pode ser considerado [como] um processo de setorização 

de áreas globais em um arranjo espacial de unidades identificadas pela 

semelhança dos seus componentes. Estas unidades são então avaliadas de 

acordo com as suas potencialidades e limitações, a fim de determinar as 

suas   necessidades   de   gestão   ou   de   conservação   e   tolerância     a 
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intervenções humanas. [...] O Zoneamento Ecológico e Econômico é 

considerado como a delimitação de Unidades Ambientais estabelecidas 

mediante a identificação, caracterização e evolução de parâmetros 

biofísicos e socioeconômicos, integrados através de uma análise 

interdisciplinar ou intersetorial (ZEEICDS, 1994, p. 4 e 118, tradução 

nossa). 

 

 
 

Feita esta definição pode-se identificar os resultados do primeiro subgrupo, o 

monitoramento da estrutura natural que dá base para o ecossistema de que faz parte o rio 

Amazonas e seu Zoneamento Ecológico, o qual se relaciona com o papel da OTCA em âmbito 

regional. Em nota publicada em 18/07/2013, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

(INPE, 2013) –Brasil- informa que INPE e OTCA firmam acordo para monitorar desmatamento 

nos países amazônicos. O INPE tem uma das tecnologias mais avançadas, atualmente, para o 

monitoramento de florestas, pois conta com um corpo técnico especializado, estrutura física 

institucional, sistemas de informações que dão base para o monitoramento das atividades 

humanas que se relacionam com a natureza, bem como a promoção de cursos de capacitação aos 

países amazônicos. Visando incentivar o manejo e o controle do desmatamento no bioma 

amazônico, um acordo foi assinado entre o INPE e a OTCA (INPE, 2013; MESIA, GOMES e 

MARCUARTÚ, 2015). 

Este acordo entre INPE e OTCA remete a um interesse da OTCA, da década de 1990, 

em promover o zoneamento regional que tem como um de seus resultados a proteção da 

biodiversidade regional. De modo prático, o INPE oferece aos países membros da OTCA três 

cursos que objetivam instruir seus participantes na criação de “planos nacionais de 

monitoramento”, monitoramento florestal e na criação de “Salas de Observação” que todos os 

países membros da OTCA deverão possuir. As “Salas de Observação” são locais para colocar em 

prática o que for instruído pelos representantes do INPE. Os cursos, que tiveram duas semanas  

de duração, foram realizados em 2011, 2012, 2014 e contaram com 64 participantes, escolhidos 

pelos países membros da OTCA. Após o término dos cursos, há um suporte técnico contínuo aos 

participantes. Neste ponto é visível o papel desempenhado pelo Brasil, por meio do INPE, ao 

compartilhar informações que contribuem para o zoneamento regional, como almeja a OTCA 

(MESIA, GOMES e MARCUARTÚ, 2015). 
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O acordo mencionado acima entre INPE e OTCA faz parte do projeto “Monitoramento 

do Desmatamento, Aproveitamento Florestal e Mudanças de Uso do Solo na Amazônia 

Regional”, que complementa os resultados obtidos no projeto “Estratégias para a Conservação e 

Gestão Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia”. Assim, pode-se considerar que o 

primeiro projeto, de 1993, quando se relaciona com a questão do zoneamento regional, 

provavelmente atingiu seus objetivos iniciais, pois estimulou iniciativas regionais para o 

Zoneamento Ecológico e Econômico que foram complementados em 2011, 2012 e 2014. 

Contudo, isto não quer dizer que a questão do Zoneamento Ecológico e Econômico regional 

esteja resolvida, até porque este é um processo de contínua mudança, mas pode ser um indicativo 

das atividades de coordenação regional desenvolvias pela OTCA para o meio ambiente (MESIA, 

GOMES e MARCUARTÚ, 2015). 

Outro indicativo das atividades de coordenação desenvolvidas pela OTCA é a existência 

das Comissões Nacionais Permanentes que almejam, em âmbito doméstico, sugerir 

comportamento que atenda os interesses coletivos dos países amazônicos. É claro que esta 

coordenação regional dos países amazônicos tem muitos desafios, como (1) orçamentário, (2) 

equipe técnica e (3) maior engajamento dos países membros nas questões que se relacionam ao 

meio ambiente regional, mas é possível identificar as atividades de coordenação, segundo o 

conceito de Snidal (1985) (SNIDAL, 1985; TCA, 1978). 

A OTCA desempenha, em matéria de zoneamento, a função de incentivar o zoneamento 

regional. Logo, podem-se citar como resultados práticos: (1) a troca de experiências entre os 

países amazônicos, no que se refere ao zoneamento e suas implicações; (2) estímulo ao 

zoneamento regional, por parte da OTCA, na criação de projetos pilotos na Bolívia, Equador, 

Guiana, Peru e Suriname; (3) observação de projetos de zoneamento no Equador, Guiana, Peru e 

Suriname que foram mencionados no documento Zonificación Ecológia-Económica: 

Instrumento para la Conservación y el Desarrollo Sostenible; o (4) encorajamento para criar  

uma base de dados que promova o desenvolvimento, treinamento e a coordenação em escala 

regional; (5) atualização e criação de um Sistema Geográfico de Informações (GIS) no  

Suriname, Peru, Guiana, Equador e Bolívia (GEF, 2008). 
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É possível também mencionar a coordenação interinstitucional na criação e 

monitoramento de projetos de zoneamento em cinco países: (1) Bolívia: um projeto que se 

comunica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) e tem a gestão 

local feita pela CORDECRUZ; (2) Brasil: possui muitos projetos concluídos, mas pode-se 

mencionar um realizado em Tocantins que tem a EMBRAPA como articuladora local e outro em 

Mato Grosso com a atuação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO); (3) Colômbia: existe um projeto que se intitula Tropical Forestry Action Plan; (4) 

Equador: em processo de desenvolvimento; (5) Venezuela: é possível mencionar o projeto 

SADA-Amazonas. Os Estados da Peru, Guiana e Suriname não foram mencionados (GEF, 

2008). 

O segundo subgrupo do projeto “Estratégias para a Conservação e Gestão Sustentável 

dos Recursos Naturais na Amazônia” que menciona a questão do estímulo ao fortalecimento do 

uso sustentável e conservação dos serviços que advém da diversidade biológica tem como 

resultado dois aspectos. O primeiro é a busca em aprofundar o conhecimento técnico sobre o 

manejo da biodiversidade regional e um dos modos de fazê-lo é dar assistência a estudos que 

objetivam promover o manejo e uso sustentável da biodiversidade (GEF, 2008). Estes estudos 

devem incentivar a proteção da Propriedade Intelectual, os sistemas sustentáveis e a demanda 

local e internacional dos serviços que advêm da diversidade biológica. 

Disso, no capítulo dois foram mencionados alguns artigos da Convenção sobre 

Diversidade Biológica que podem ser aqui aplicados para que se verifique se o Regime 

Internacional de Biodiversidade promove parâmetros para que a biodiversidade nos países 

amazônicos seja preservada. Os Artigos que podem ser instrumentalizados são os de número 7, § 

- parágrafo- 3 (c), do Art. 14 e Art. 21 que representam as regras do Regime Internacional de 

Biodiversidade como mencionado no capítulo dois (KRASNER, 1983; CDB, 1992). 

O Art. 7 da CDB confere responsabilidades aos países amazônicos no que se refere ao 

monitoramento e a identificação dos locais que devem ser preservados. Neste ponto pode-se 

mencionar a busca pelo Zoneamento Ecológico e Econômico regional, promovida pela OTCA, 

como uma das formas dos países amazônicos de monitorarem as localidades que são ricas em 

diversidade biológica. Um fator que contribui para que se determine onde os esforços devem  ser 
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concentrados para que se preserve a biodiversidade são os critérios/indicadores regionais de 

gestão sustentável das florestas amazônicas presente no quadro 2 (ELÍAS, 2004; CDB, 1992). 

No § 3 (c), do Art. 14, da CDB há uma preocupação com o compartilhamento das 

informações que poderiam ser utilizadas para que diversos países possam promover, em âmbito 

nacional, a proteção da biodiversidade. Estas informações deveriam ser compartilhadas por meio 

de uma reciprocidade, no qual todos os integrantes de uma dada relação interestatal contribuam 

para a proteção da diversidade biológica em todos os Estados membros da interação. Este fato, o 

compartilhamento das informações, pode ser evidenciado no processo de construção dos 

critérios/indicadores regionais de gestão sustentável das florestas amazônicas que contaram com 

a participação de todos os países amazônicos membros da OTCA por um período de cinco anos. 

Este processo de construção dos critérios/indicadores de Tarapoto também contou com a 

participação de indivíduos e diversas instituições dos mais variados segmentos. Já o Art. 21 

aborda a questão financeira (ELÍAS, 2004; CDB, 1992). 

A questão financeira abordada pelo Art. 21 menciona a necessidade, dos países 

amazônicos, de instituições financeiras que facilitem a criação de projetos para que haja  o 

manejo sustentável da diversidade biológica em países em desenvolvimento. Os países 

amazônicos, dentro do Regime Internacional de Biodiversidade e da OTCA, são compreendidos 

como países em desenvolvimento e por esse motivo o RIB promove diretrizes para que projetos 

de proteção da biodiversidade sejam elaborados. É dentro deste contexto que o projeto analisado, 

“Estratégias para a Conservação e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia”, foi 

financiado pelo GEF, que é a instituição oficial para o financiamento de projetos para a 

biodiversidade do RIB, UNDP e os governos dos países amazônicos (CDB, 1992; GEF 2008). 

O segundo aspecto é a criação de critérios/indicadores de gestão sustentável das 

florestas amazônicas ao promoverem a proteção da diversidade biológica regional. Estes 

critérios/indicadores da gestão das florestas amazônicas têm a OTCA como agência 

incentivadora e coordenadora, pois esta ideia surgiu em um âmbito multilateral regional 

promovido pela OTCA. Em documento publicado pelo então Coordenador de Assuntos para o 

Meio Ambiente da Secretaria Permanente da OTCA, Enrique Elías (2004), foi demonstrado  que 
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os critérios/indicadores de gestão sustentável das florestas amazônicas levaram cinco anos para 

ser desenvolvidos (ELÍAS, 2004; GEF, 2008). 

Nestes cinco anos todos os membros da OTCA participaram do processo constitutivo 

dos critérios/indicadores regionais, bem como representantes da sociedade civil de cada estado 

membro. Os critérios/indicadores regionais de gestão florestal podem ser utilizados pelos países 

amazônicos quando necessitarem de informações mais precisas que facilitarão a avaliação, 

observação e a notificação periódica sobre os avanços alcançados na gestão sustentável das 

florestas amazônicas. Este processo começou na cidade de Tarapoto, no Peru, em 1995, período 

que o projeto aqui em análise estava sendo desenvolvido. Logo, acredita-se que o projeto 

“Estratégias para a Conservação e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia” 

tenha estimulado a criação dos critérios/indicadores de gestão sustentável das florestas 

amazônicas. Tais critérios/indicadores de Tarapoto passaram por uma longa avaliação entre os 

membros da OTCA entre 1996 a 2000, da qual participaram 850 indivíduos de diversos 

segmentos econômicos e 351 instituições das mais diversas possíveis. O resultado está 

representado no Quadro 2 (ELÍAS, 2004). 
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O quadro 2 mostra indicadores elaborados pelos países amazônicos para a proteção da 

diversidade biológica na Amazônia Continental, os quais se relacionam com o Regime 

Internacional de Biodiversidade que possui como um de seus objetivos centrais a utilização 

sustentável da diversidade biológica. Estes indicadores podem ser interpretados como uma das 

formas dos Estados amazônicos monitorar a prática do que ratificaram junto ao Regime 

Internacional de Biodiversidade que forneceu parâmetros fundamentais para o    estabelecimento 
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desses indicadores regionais de gestão sustentável das florestas. Note-se que todos os países 

amazônicos tinham ratificado a CDB quando os critérios/indicadores foram lançados pela OTCA 

e ainda que a OTCA elaborou um documento regional que menciona a proteção da diversidade 

biológica, resultado da quinta Reunião de Ministros de Relações Exteriores do TCA ou a 

Declaração de Lima (DECLARAÇÃO DE LIMA, 1995; ELÍAS, 2004). Este documento diz 

assim: 

Ratificar os princípios da Convenção sobre Diversidade Biológica, que se fundamenta 

na soberania que os Estados exercem sobre seus recursos biológicos e na distribuição 

justa e equitativa de seus benefícios e promove a discussão conjunta no marco do 

Tratado de Cooperação Amazônico para a implementação da Convenção sobre 

Diversidade Biológica (DECLARAÇÃO DE LIMA, 1995, p.2, tradução nossa). 

 

 

 

Nesta citação se pode perceber a ligação entre a OTCA e o Regime Internacional de 

Biodiversidade. A Declaração de Lima data do mesmo ano, 1995, em que os  

critérios/indicadores começaram a ser desenvolvidos pelos países amazônicos. O projeto 

analisado teve início em 1993, ano em que os Estados amazônicos tinham assinado a CDB e 

estavam analisando a sua ratificação, uma vez que esse processo terminou em 1994 para todos os 

países amazônicos, exceto o Suriname, que a ratificou em1996. Dessa forma, não parece 

excessivo considerar existir uma relação entre os critérios/indicadores de gestão sustentável das 

florestas adotados pelos países amazônicos com os princípios, normas, regras e processos de 

tomada de decisão que constituem o Regime Internacional de Biodiversidade (TCA, 1995). 

Esta análise documental feita acima contribui para que se afirme que a seguinte 

hipótese tem potencial explicativo, contudo, não foi possível verifica-la de modo mais decisivo, 

porque a análise documental se mostrou limitada: (1) o Regime Internacional de 

Biodiversidade oferece parâmetros fundamentais para o estabelecimento de projetos 

coordenados na região. Isto por que o Regime fornece uma estrutura de princípios, normas 

e regras, bem como instituições financeiras que viabilizam a implementação de projetos 

comuns de proteção das florestas amazônicas uma vez observados pelos Estados. Contudo, 

ainda se faz necessário reunir outras análises para que esta afirmação seja mais sólida. 

Como o projeto analisado possuí três partes, ainda se faz pertinente analisar (3) o 

manejo  das  bases  naturais  que  estão  dentro  dos  territórios  indígenas.  O  trabalho  com     as 
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comunidades indígenas é um desafio, pois elas possuem um modo de vida completamente 

diferente do vivido nos grandes centros urbanos dos países amazônicos e em locais de difícil 

acesso. Contudo, os países amazônicos buscaram proporcionar assistência técnica para que uma 

comunidade indígena da Colômbia, Equador e Bolívia possam atuar como agentes ativos na 

proteção da biodiversidade local. É claro que ainda há muito a ser feito nesta relação entre 

comunidades indígenas e países amazônicos (GEF, 2008). 

Em suma, este projeto possui três partes: o (1) monitoramento da estrutura natural que 

dá base para o rio Amazonas e seu Zoneamento Ecológico e Econômico que possuí a parceria 

entre OTCA e INPE como uma das formas de se promover o ZEE, de maneira contínua, entre os 

países amazônicos; o (2) estímulo ao fortalecimento do uso sustentável e conservacionismo dos 

serviços que advém da diversidade biológica pode ser evidenciado pela criação de 

critérios/indicadores regionais para a gestão sustentável das florestas amazônicas que a OTCA 

promoveu; o (3) manejo das bases naturais que estão dentro dos territórios indígenas é um 

desafio dado ao diferente modo de vida implementado pelas comunidades indígenas se 

comparado aos centros urbanos dos países amazônicos, mas foram aplicados três projetos pilotos 

que buscaram colocar as comunidades indígenas como agentes ativos na proteção da 

biodiversidade local. Estas iniciativas aconteceram na Colômbia, Equador e Bolívia. Com o fim 

da análise do primeiro projeto se faz necessário analisar como o projeto Strengthening the Joint 

Regional Capacity for the Sustainable Use of Amazonian Biodiversity contribui para a proteção 

da biodiversidade na Amazônia Continental. 

 

 

 

4.2 : “Fortalecimento da Capacidade Regional Conjunta para o Aproveitamento 

Sustentável da Biodiversidade Amazônica” 

 

 
O segundo projeto analisado busca fortalecer a coordenação regional que tem como 

finalidade o uso sustentável da diversidade biológica. Os países afetados por esse projeto são a 

Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela que possuem como 

agência implementadora a OTCA. Este projeto é subdividido em três partes: (1) criação de uma 

interação estratégica e a elaboração de um plano regional de ação para a biodiversidade; o (2) 
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fortalecimento dos meios de se promover a coordenação regional e a promoção de informações 

acessíveis aos países amazônicos e (3) o enrijecimento dos meios de se promover a coordenação 

regional, bem como a assistência para atividades conservacionistas em localidades específicas 

(BID, 2005). 

Este projeto tem como objetivo central fortalecer o conhecimento dos Estados 

amazônicos sobre a biodiversidade e promover a coordenação regional por meio de um 

compartilhamento de informações sobre a biodiversidade. Isto ocorre por meio de uma 

cooperação feita em um âmbito científico que busca enrijecer e criar condições e ferramentas que 

promovam um melhor desempenho institucional da OTCA quando se relaciona com a 

biodiversidade (BID, 2005). 

No primeiro subgrupo do projeto, (1) criação de uma interação estratégica e a 

elaboração de um plano regional de ação para a biodiversidade, é possível mencionar o suporte 

científico necessário para que se construa um plano de ação regional para a biodiversidade. Este 

suporte científico necessário para que se construa um plano regional para a biodiversidade foi 

inteiramente financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com a dotação de 

122 mil dólares. Como resultado desta primeira parte do projeto, a OTCA teve uma atualização 

de seu plano vigente na época ou o Plano Estratégico de 2004 a 2012, como mencionado no 

segundo capítulo. O resultado deste projeto vem com o objetivo de completar dois eixos do  

Plano Estratégico de 2004 a 2012, a saber: (2) Gestão do Conhecimento e Intercambio 

Tecnológico e o (4) Fortalecimento Institucional que buscam interacionar as áreas temáticas em 

um processo único de relacionamento (OTCA, 2004; BID, 2005). 

Tais prerrogativas foram validadas pelos países amazônicos que abarcam o manejo de 

metas, indicadores e obrigações dos membros da OTCA para com a proteção da biodiversidade. 

Deste entendimento, os representantes do BID, que criaram o projeto analisado, mencionam que 

a OTCA possui as condições financeiras necessárias para que se promova uma coordenação 

regional. Contudo, isto não quer dizer que a questão orçamentária não seja um limitador de um 

comportamento institucional mais ativo da OTCA na região. Quando se analisam os relatórios 

nacionais que os países amazônicos enviaram ao Regime Internacional de Biodiversidade, por 
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meio da CDB, é possível identificar algumas dificuldades enfrentadas pela OTCA junto aos seus 

países membros (BID, 2005). 

Analisando todos os oito relatórios nacionais dos países amazônicos, mencionados no 

terceiro capítulo, pode-se perceber que apenas o Equador cita a atuação da OTCA de maneira 

detalhada, quando menciona o manejo da biodiversidade nacional. A Colômbia e a Venezuela 

citam a existência da OTCA, mas de maneira superficial sem levar em consideração o que este 

arranjo político regional contribuiu para o manejo da biodiversidade nacional. Os demais países 

amazônicos como a Bolívia, Brasil, Guiana, Peru e Suriname nem mesmo citam a atuação da 

OTCA como arranjo político regional, quando se referem ao manejo da biodiversidade nacional, 

bem como os esforços nacionais empregados para que se preserve a biodiversidade nacional 

(VINBOLÍVIA,  2015;  VINBRASIL,  2015;  VINCOLOMBIA,  2015;  VINEQUADOR, 2015; 

VINPERU,  2015;  VINGUIANA,  2015;  IVNSURINAME,  2012;  IVINVENEZUELA,  2011; 

VENEZUELA, 2008). 

 
O próprio Regime Internacional de Biodiversidade, por meio de seu Secretário 

Executivo, Bráulio Dias (2013), da CDB, reconhece a pertinência da OTCA como  arranjo 

político regional que coordena as iniciativas de promoção da proteção da biodiversidade 

amazônica, quando diz: 

 

 
 

A Convenção sobre Diversidade Biológica e o Plano Estratégico de 2011-2020 para a 

Biodiversidade promove um quadro global para os governos alcançarem os objetivos da 

conservação e desenvolvimento sustentável. Mas o papel dos tratados regionais e 

mecanismos como a OTCA são fundamentais para alcançar aqueles objetivos, em 

particular para lidar com acordos transfronteiriços, corredores de biodiversidade, 

compartilhamento de informações e o desenvolvimento de capacidades (DIAS, 2013, p. 

2-3, tradução nossa). 

 

 

Com a análise feita acima é possível perceber que a hipótese seguinte tem baixa 

possibilidade de ser verificada empiricamente: a Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônico é a instituição regional responsável pela coordenação de projetos de proteção  

da biodiversidade na região Amazônica. Em grande medida porque, de acordo com os 

relatórios nacionais enviados para a CDB, os países amazônicos atuam mais unilateralmente do 

que  multilateralmente  quando  buscam  preservar  a  biodiversidade  nacional  em  sua     região 
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amazônica ou utilizam outras parcerias que vão além dos objetivos da OTCA. Logo, um dos 

grandes desafios da OTCA é incentivar os países amazônicos a utilizarem os mecanismos 

regionais para a proteção de suas amazônias nacionais (VINBOLÍVIA, 2015; VINBRASIL, 

2015; VINCOLOMBIA, 2015; VINEQUADOR, 2015; VINPERU, 2015; VINGUIANA,   2015; 

IVNSURINAME, 2012; IVINVENEZUELA, 2011; VENEZUELA, 2008). 

 
Outro entendimento que indica que os países amazônicos tomam ações unilaterais para 

solucionar problemas coletivos é o entendimento de que “a Amazônia é uma região heterogênea, 

de grandes contrastes, tanto no aspecto físico-geográfico e de riquezas naturais, como nos 

aspectos socioculturais, econômicos e político-institucionais” (PNUMA e OTCA, 2009, p. 13, 

tradução nossa). O grande problema desta interpretação é o fato das relações humanas 

sobreporem-se a organização natural do Meio Ambiente que cria as condições necessárias para a 

proliferação da vida humana. Logo, a territorialidade na região amazônica - entendida como uma 

forma do homem expressar o controle sobre uma dada localidade- cria um dos grandes 

problemas para que a OTCA promova a coordenação regional (PENROSE, 2002; PNUMA e 

OTCA, 2009). 

Deste problema são apresentados os seguintes resultados, que estão no segundo 

subgrupo deste projeto: o primeiro resultado que pode ser apresentado é o reconhecimento de  

que a OTCA possui as bases institucionais necessárias para que se promovam pesquisas  

regionais sobre a biodiversidade e o segundo resultado que pode ser apresentado são: (1) a 

contratação de um novo profissional que dá mais agilidade ao processo de coordenação regional; 

a (2) OTCA criou um centro de informações, no qual os dados sobre as pesquisas compartilhadas 

se encontram e (3) houve um estímulo a elaboração de cinco projetos pilotos que objetivam lidar 

com a biodiversidade amazônica (BID, 2005). 

Já no terceiro subgrupo deste projeto - (3) consolidação dos meios de se promover a 

coordenação regional e dar assistência para atividades conservacionistas em localidades 

específicas – é possível identificar um resultado pertinente para esta dissertação. Este resultado é 

a parceria entre comunidades indígenas, investidores e ONGs – Traffic, por exemplo – na 

promoção da coordenação regional que a OTCA promove (BID, 2005). 
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Em suma, o projeto analisado “Fortalecimento da Capacidade Regional Conjunta para o 

Aproveitamento Sustentável da Biodiversidade Amazônica” possui três etapas, a saber: (1) 

criação de uma interação estratégica e a elaboração de um plano regional de ação para a 

biodiversidade. O resultado desta etapa é a atualização do Plano Estratégico de 2004 a 2012 por 

meio de um suporte científico; o (2) fortalecimento dos meios de se promover a coordenação 

regional e a promoção de informações acessíveis aos países amazônicos tem como resultado  

mais expressivo o reconhecimento de que a OTCA tem as bases necessárias para conduzir a 

coordenação de pesquisas regionais para a biodiversidade e a (3) consolidação dos meios de se 

promover a coordenação regional, bem como a assistência para atividades conservacionistas em 

localidades específicas. Como resultado desta etapa pode-se mencionar o reconhecimento dos 

agentes afetados pela atuação da OTCA, enquanto coordenadora regional. Feita esta 

interpretação, se faz necessário analisar um projeto piloto do Equador que é tido como exemplo 

no Manejo Florestal Comunitário (MFC). 

 

 

 

 

 
4.3 : Manejo Florestal Comunitário no centro-sul da Amazônia equatoriana 

 
 

O projeto piloto, Manejo Florestal Comunitário no centro-sul da Amazônia equatoriana, 

é uma experiência emblemática para a proteção da diversidade biológica que a floresta  

amazônica possui. Este projeto piloto busca relacionar algumas estruturas políticas que facilitam 

a comercialização legal de madeiras entre as comunidades indígenas e povoados locais. Este 

fator contribui para a implementação da base legal equatoriana que se relaciona com a proteção 

das florestas. Dentro deste propósito, o objetivo nuclear do projeto analisado é: estimular os 

integrantes da extração, manipulação, transportes, vendas e acabamento final da madeira 

aumentando e fortalecendo a renda por meio de um manejo sustentável e de base legal (OTCA, 

2012). 
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A criação do projeto e sua aplicação foram responsabilidade da Fundação de Serviço 

Florestal Amazônico12 em parceria com o Conselho de Governo do Povo Shuar Arutam que teve 

sua coordenação promovida pelo Ministério de Meio Ambiente e das Relações Exteriores do 

Equador. Feito este processo em âmbito nacional, a proposta foi levada para apreciação da  

OTCA que financiou o projeto por meio do Programa Regional Amazônico que arrecada  

recursos financeiros do governo alemão e holandês. O projeto começou em agosto de 2007 e 

terminou em fevereiro de 2010 e possui cinco resultados (OTCA, 2012). 

Segundo relatório da OTCA, datado de 2012, o primeiro resultado é o aperfeiçoamento 

técnico e uma flexibilização na obtenção de crédito para colocar em prática o manejo florestal, 

bem como o uso da madeira extraída de forma legal. O segundo resultado são ações que buscam 

comercializar a madeira retirada da floresta amazônica de modo legal, por um período de tempo 

contínuo. Dentro desta lógica de comercialização foi criado o certificado de “madeira de bom 

manejo” que busca reconhecer a extração legal da madeira. O terceiro resultado é a 

implementação do certificado de “madeira de bom manejo” dentro dos ciclos econômicos do 

Equador. O quarto resultado é a acessibilidade de assistência técnica para as autoridades 

florestais, segmentos governamentais e o povoado Shuar Arutam. O quinto e último resultado é a 

ampla difusão da experiência conseguida pelo Equador ao promover a melhoria da renda das 

comunidades indígenas, bem como preservando a diversidade biológica da floresta amazônica 

equatoriana. Estes resultados só foram possíveis graças a uma simplificada base jurídica que 

viabiliza a implementação do manejo florestal comunitário e uma revisão na estrutura legal que 

se relaciona as florestas (OTCA, 2012). 

Os principais desafios que o projeto piloto, Manejo Florestal Comunitário no centro-sul 

da Amazônia equatoriana, enfrentou foram: o (1) problema de logística  das  madeiras 

trabalhadas; o (2) reduzido número de espécies comercializáveis; a (3) reduzida rentabilidade  

que está ligada ao translado da matéria-prima e as custos de manter uma extração legal; um (4) 

elevado desperdício de matéria-prima; a (5) existência de um obstáculo para a comercialização 

local e nacional da madeira e, por fim, o (6) restrito conhecimento das comunidades locais sobre 

o manejo florestal comunitário. Feita esta demonstração dos resultados e desafios do projeto 

 
 

12  Fundación Servicio Forestal Amazónico. 
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piloto analisado, se faz necessário relaciona-los ao Regime Internacional de Biodiversidade 

(OTCA, 2012). 

O projeto piloto, Manejo Florestal Comunitário no centro-sul da Amazônia equatoriana, 

relaciona-se com o Regime Internacional de Biodiversidade em seu “Plano Estratégico” de 2002 

a 2010. Por que os objetivos PE de 2002 a 2010 eram o de minimizar a degradação da 

diversidade biológica nos âmbito doméstico, regional e internacional, bem como reduzir a 

pobreza. Tais objetivos foram inicialmente aplicados no centro-sul da Amazônia equatoriana, o 

qual se destaca o (1) afrouxamento na obtenção de crédito local que auxilia o manejo florestal e  

o (2) certificado de “madeira de bom manejo” que almeja comercializar a madeira legal. Estas 

iniciativas promovem a proteção da floresta amazônica em longo prazo porque estimulam a 

utilização da madeira extraída de modo legal, o qual, levando em consideração os desafios 

mostrados no parágrafo anterior, poderia mitigar a perda da diversidade biológica em âmbito 

local (UIVN; WWF e IPE, 2011). 

A relação entre OTCA e o Regime Internacional de Biodiversidade, na mitigação da 

perda da diversidade biológica, é apresentada, no documento “Oportunidades de Cooperação na 

Região Amazônica”, como uma cooperação técnica que acontece por meio da CDB. Esta 

afirmação é o segundo elemento para que se afirme que a hipótese seguinte tem possibilidade de 

verificação empírica porque o principal meio de se solucionar a pergunta problema levantada na 

introdução é a análise documental, a qual se mostrou restrita. A hipótese é: o Regime 

Internacional de Biodiversidade oferece parâmetros fundamentais para o estabelecimento 

de projetos coordenados na região. Isto por que o Regime fornece uma estrutura de 

princípios, normas e regras, bem como instituições financeiras que viabilizam a 

implementação de projetos comuns de proteção das florestas amazônicas uma vez 

observados pelos Estados (OTCA, 2012). 

Em suma, o projeto piloto, Manejo Florestal Comunitário no centro-sul da Amazônia 

equatoriana, se diferencia dos dois projetos anteriormente analisados porque este demonstra a 

atuação da OTCA em âmbito local.  Um dos resultados deste projeto é a criação do certificado  

de “madeira de bom manejo” e sua difusão na economia equatoriana, bem como a promoção de 

assistência  técnicas  as  autoridades  que  se  relacionam  com  o  projeto  de  manejo      florestal 
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comunitário no Equador. Em seus desafios é possível mencionar o (1) problema da logística; a 

(2) baixa rentabilidade da matéria-prima; o (3) empecilho de se comercializar em ciclos  

nacionais e internacionais. Feita essa análise, se faz necessário analisar o último projeto piloto 

desta dissertação ou o “Desenvolvimento da cadeia produtiva de ingredientes de produção 

naturais no município de Mitu, Vaupés, com uma projeção ao setor de cosméticos” 

 

 

 

4.4 : “Desenvolvimento da cadeia produtiva de ingredientes de produção naturais no 

município de Mitu, Vaupés, com uma projeção ao setor de cosméticos” 

 

 

O projeto piloto, “Desenvolvimento da cadeia produtiva de ingredientes de produção 

naturais no município de Mitu, Vaupés, com uma projeção ao setor de cosméticos”, tem como 

objetivo elementar estruturar um ambiente, no qual as comunidades indígenas locais possam ter 

condições operacionais e técnicas para utilizar os conhecimentos de suas comunidades em prol 

do desenvolvimento sustentável em âmbito local. Este projeto piloto tem como agência 

coordenadora, na localidade, o Instituto Amazônico de Investigações Científicas, Sinchi, na 

Colômbia, que auxilia seis comunidades indígenas: (1) Vaupés; (2) Siriano; (3) Bara; (4) 

Barazano; (5) Yurutí e (6) Cubeo que, somadas, representam quarenta famílias (OTCA, 2012). 

O instituto Sinchi almeja melhorar a “cadeia produtiva” de recursos naturais que podem 

ser utilizados no segmento de cosméticos, bem como a capacidade de organização e financeira 

das comunidades locais. A finalidade dessa iniciativa é colocar e fortalecer as matérias-primas 

locais que podem ser utilizadas na produção de cosméticos no mercado doméstico e 

internacional. O papel desempenhado pela OTCA nesse projeto piloto é o de criar as condições 

financeiras necessárias para que as ideias de representantes locais sejam colocadas em prática. O 

instrumento que a OTCA utilizou para conseguir o recurso financeiro necessário foi o Programa 

Regional Amazônico que arrecada fundos do governo alemão e holandês. Logo, pode-se  

perceber que a OTCA, nos dois últimos projetos analisados, funcionou como agência captadora 

de recursos financeiros internacionais que viabilizam, em conjunto com o país e a localidade 

afetada, a implementação de projetos pilotos que almejam a proteção da diversidade biológica 

(OTCA, 2012). 
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O primeiro resultado desse projeto piloto é a criação de um plano de proteção das 

espécies que podem ser utilizadas para o segmento de cosméticos. O segundo resultado é a 

formulação de uma base experimental que facilite a transferência, desenvolvimento e a difusão 

da tecnologia empregada na diversidade biológica local. Essa iniciativa é utilizada pela OTCA 

como uma das chances de se aprofundar a cooperação internacional entre os países amazônicos e 

esse é um exemplo que poderia ser implementado em âmbito regional, mas antes se fez 

necessário um exemplo que logrou êxito. Assim, em um documento informativo publicado pela 

Secretaria Permanente da OTCA é possível perceber que a organização tem um papel mais ativo 

em âmbito nacional, binacional e trinacional. É possível mencionar outros projetos pilotos que 

fortalecem essa afirmação: o (1) Projeto Acre-Ucayali entre Brasil e Peru e (2) o Fortalecimiento 

de las cadenas de valor de productos naturales de la Amazonía por medio de manejo sustentable 

en las comunidades Shuar del Transkutukú, Provincia de Morona-Santiago, Ecuador y con la 

asociación PALMASAD de productores en Madre de Dios, Perú (OTCA, 2012). 

Em suma, com o último projeto piloto analisado foi possível indagar qual é a 

participação da OTCA em âmbitos nacionais, binacionais e trinacionais, bem como afirmar que 

os projetos analisados não afetam as soberanias dos Estados amazônicos, logo, uma das  

hipóteses iniciais desta dissertação tem potencial de explicação. O fato de a OTCA ter papel  

mais evidente no âmbito nacional ou em relações bilaterais enfraquece a hipótese de seu papel 

coordenador em âmbito regional, embora não retire dessa Organização uma função importante  

no campo da cooperação internacional, que é a captação de recursos para financiamento de 

projetos. Por outro lado, o enfraquecimento dessa hipótese reforça a relevância da soberania dos 

Estados como variável a ser levada em conta na explicação das possibilidades de cooperação no 

âmbito regional. 

Neste capítulo foram analisados dois projetos e dois projetos pilotos que se 

relacionavam com a proteção da diversidade biológica na região da Amazônia Continental. 

Contudo, como o principal meio de informação sobre o objeto de estudo é a análise documental 

não foi possível verificar de modo mais incisivo a capacidade explicativa das hipóteses 

levantadas na introdução dessa dissertação. Contudo, as hipóteses têm potencial explicativo, 

demonstrado no esforço de análise dos projetos empreendido neste quarto capítulo. 
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Conclusão 

 

 

 
O projeto que orientou a pesquisa cujos resultados foram relatados nesta dissertação 

compreendeu o objeto estudado em dois níveis de análise, o sistêmico e o regional. Esses dois 

níveis são fundamentais para a compreensão da cooperação para a proteção da biodiversidade na 

Amazônia Continental. Contudo, uma análise mais detalhada da proteção da biodiversidade 

transfronteiriça demonstrou que o nível nacional dos países amazônicos deve ser levado em 

consideração. Logo, é possível mencionar que um dos resultados desta pesquisa é o  

entendimento da relevância dos três níveis de análise –sistêmico, regional e nacional – para que 

se compreenda a interação dos agentes políticos amazônicos quando almejam preservar a 

biodiversidade transnacional. 

Na introdução foram citadas três hipóteses que responderiam a seguinte pergunta: dada  

a anarquia do sistema internacional, como projetos de proteção da biodiversidade, na região 

Amazônica, podem ser coordenados se essa região pertence a diferentes soberanias? Foram 

apresentadas as seguintes hipóteses: (1) o Regime Internacional de Biodiversidade oferece 

parâmetros fundamentais para o estabelecimento de projetos coordenados na região. Isso 

por que o Regime fornece uma estrutura de princípios, normas e regras, bem como 

instituições financeiras que viabilizam a implementação de projetos comuns de proteção 

das florestas amazônicas uma vez observados pelos Estados; (2) ao fornecer uma estrutura 

de regras e instituições aplicáveis à região, o Regime oferece recursos institucionais para 

sua proteção sem comprometer a soberania dos Estados que a integram e (3) a  

Organização do Tratado de Cooperação Amazônico é a instituição regional responsável 

pela coordenação de projetos de proteção da biodiversidade na região Amazônica. 

O principal modo de se verificar a capacidade explicativa dessas hipóteses foi por meio 

da análise documental que se mostrou limitada, pois não permitiu teste empírico mais robusto. 

Apesar disso, essa mesma limitação também não permite descarta-las: a primeira e segunda 

hipóteses, que atribuem capacidade de coordenação ao RIB, são bastante promissoras pois foi 

verificado que todos os países possuem estruturas normativas para a proteção da biodiversidade e 

estas  se  fundamentam  nas  bases  do  RIB.  A  terceira  hipótese,  que  atribui  capacidade     de 
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coordenação regional à OTCA no que se refere às políticas de proteção da biodiversidade, ficou 

bastante prejudicada: os países não fazem alusão mais relevante à OTCA em seus relatórios ao 

RIB e não foi possível verificar maior engajamento da Organização na efetiva coordenação de 

projetos de proteção. Acredita-se que o método de pesquisa – apenas o documental – pode ter 

prejudicado o teste empírico desta hipótese. Mas, ao mesmo tempo, foi possível identificar a 

presença e atuação da OTCA na captação de recursos financeiros para financiamento de projetos 

e na implementação de projetos locais. Essa constatação pode gerar uma outra hipótese: que os 

países amazônicos usam instrumentalmente a OTCA para facilitar a captação de recursos 

financeiros, mas que as políticas de proteção da Amazônia, embora convergentes em função da 

atuação interveniente do RIB, reafirmam a soberania dos Estados quanto ao seu território e sua 

autonomia na definição das políticas a serem implantadas nesse território. De toda maneira, essa 

reafirmação parece não gerar problemas mais graves de cooperação exatamente pela 

interveniência do RIB. 

O capítulo 1 apresentou o modelo analítico que compreende dois segmentos, um que se 

relaciona aos estudos internacionais e outro aos estudos geográficos. Na primeira parte foram 

discutidos os conceitos de Anarquia, Estado, Cooperação Internacional, Reciprocidade e 

Coordenação. No segundo segmento, que remete à Geografia, foram tratados os conceitos de 

Região, Território, Territorialidade, Limite, Local, Escala, Fronteira e Espaço. Como esses 

conceitos são de diferentes campos de conhecimento, se fez necessário uma definição que 

permitesse a ligação entre os estudos geográficos e os estudos internacionais ou o entendimento 

do que é “desterritorialização” (UNEP, 2010). 

Essas definições foram aplicadas nos capítulos 2, 3 e 4, organizados da seguinte 

maneira: o capítulo 2, ao mencionar a questão do Regime Internacional de Biodiversidade, tratou 

do nível sistêmico; o mesmo capítulo (2), ao discorrer sobre a Organização do Tratado de 

Cooperação Amazônico, tratou do nível regional de análise; o capítulo 3 demonstrou a 

heterogeneidade das ferramentas nacionais dos países que são utilizadas para a proteção da 

biodiversidade transfronteiriça, bem como a demonstração gráfica dos limites nacionais e 

regionais tidos como objeto de estudo desta dissertação. Apesar dessa heterogeneidade, foi visto 

que, em linhas gerais, as políticas nacionais se reportam às estruturas normativas do RIB. 
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O capítulo 4 apresentou a análise de dois projetos regionais e de dois projetos pilotos 

que se relacionam com o RIB e com a OTCA. Um dos resultados do primeiro projeto, Strategies 

for the Conservation and Sustainable Management of Natural Resources in the Amazon, é a 

parceria institucional entre OTCA e INPE como uma maneira de se estimular o ZEE contínuo 

entre os países amazônicos. Outro resultado desse projeto analisado é a criação compartilhada 

dos países amazônicos de critérios/indicadores regionais para a gestão sustentável das florestas 

amazônicas. Já no segundo projeto regional analisado, Strengthening the Joint Regional  

Capacity for the Sustainable Use of Amazonian Biodiversity, foi possível mencionar como 

resultado da ação coletiva dos países amazônicos a atualização, com base científica, do Plano 

Estratégico de 2004 a 2012 da OTCA. Outro efeito desse projeto é o reconhecimento que a 

OTCA tem as bases necessárias para conduzir a coordenação de pesquisas regionais para a 

biodiversidade. Esses foram os projetos regionais analisados, contudo, a OTCA também atua de 

modo local, em escala microrregional, como demonstraram os dois projetos pilotos analisados 

(GEF, 2008; BID, 2005). 

No primeiro projeto piloto analisado, Menejo Forestal Comunitario em el centro-sur de 

la Amazonía ecuatoriana, o principal fator que o diferencia dos projetos analisados anteriormente 

é o seu escopo local, o qual teve como resultado o estímulo ao manejo sustentável de florestas 

que circundam algumas comunidades locais. Um efeito prático deste estímulo foi a criação do 

certificado de “madeira de bom manejo”, que busca enfatizar a origem legal da madeira. Já o 

último projeto piloto analisado, Desarrollo de la cadena productiva de ingredientes naturales  

em el município de Mitú, Vaupes, com uma proyección al sector cosmético, trouxe a indagação 

acerca do papel que a OTCA desempenha em âmbito nacionais, binacionais e trinacionais. Logo, 

é possível dar peso a variável independente (Estados soberanos) em relação a variável 

interveniente - Organização do Tratado de Cooperação Amazônico - quando se refere a 

implementação de iniciativas que busquem preservar a diversidade biológica regional. 

Comparando-se o papel desempenhado pelas duas variáveis intervenientes, o RIB e a OTCA, foi 

possível perceber que, em escala amazônica, percebe-se a importância da OTCA, mas não foi 

possível identificar seu papel como agente coordenador de políticas regionais. Acredita-se que 

essa limitação esteja relacionada ao método de pesquisa empregado (OTCA, 2012). 
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Outro fator que poderia ser o tema de futuras pesquisas é a característica da liderança 

que o Brasil representa dentro do ciclo dos países amazônicos. Há fatores que contribuem para 

que se afirme que o Brasil tem um papel de liderança regional no âmbito da OTCA. O primeiro 

elemento é o fato da própria sede da SP/OTCA ser em Brasília – capital política do Brasil -, 

como mencionado no capítulo dois. O segundo elemento é a contribuição financeira do Brasil, 

como maior contribuinte, junto a OTCA. O terceiro ponto é o fato de algumas instituições 

brasileiras, como o INPE, promoverem cursos de capacitação aos demais países amazônicos. 

Mas, essas são projeções para a continuidade dos esforços realizados nesta pesquisa (MESIA, 

GOMES e MARCUARTÚ, 2015; OTCA, 2010). 
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