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É com grande prazer que a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD está 
lançando esta edição especial sobre biodiversidade, em parceria com a Ho-
rizonte Geográfi co, trazendo para a pauta do dia a importância do tema no 
Brasil e no mundo. 

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) foi assinada em junho de 
1992. Um ano depois, foram iniciados os trabalhos de sua implementação, 
com a adesão inicial de 30 países, dentre eles o Brasil.  Em 1999, 175 países 
e a União Européia já tinham ratifi cado a Convenção, o que demonstra a 
importância do tema.

O objetivo da Convenção é o de ser muito mais do que um conjunto de 
regras técnicas. O seu papel é o de motivar a adesão dos governos, através 
de contrapartidas dos  signatários, e a indispensável e efetiva participação da 
sociedade, onde se destacam empresas de todos os setores econômicos.

E aqui a Vale pode ter um papel de destaque. A Companhia já está apoiada 
em  compromissos com o desenvolvimento sustentável. Somos atualmente uma das empresas brasileiras que 
maior contribuição tem dado para a biodiversidade no País, integrando  atividades operacionais com a busca 
contínua da conservação e recuperação dos ecossistemas onde atuamos.

Estamos presentes nos cinco continentes e atuamos em 14 estados brasileiros. Nossas instalações estão inseridas 
em seis dos sete biomas nacionais: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Zona Costeira e Marinha, Pantanal e 
Caatinga. Como uma das maiores empresas mundiais do setor mineral e logístico, a Vale realiza investimentos 
signifi cativos no aprimoramento contínuo da qualidade ambiental das suas atividades em mineração, ferrovias, 
portos, operações industriais e energia. Isso signifi ca a atuação adequada entre gestão das relações operacionais 
e o ambiente natural.

A Vale realiza diversas ações que evidenciam o comprometimento com a efetiva implementação da CDB, cuja 
coordenação no Brasil está sob a liderança da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, do Ministério do Meio 
Ambiente. Podemos citar a conservação de áreas fl orestais de grande biodiversidade e de relevante interesse 
nacional, como as Unidades de Conservação da região de Carajás, no Pará (em convênio com o IBAMA); da 
Reserva Natural da Vale do Rio Doce, em Linhares; da Reserva Biológica de Sooretama (em convênio com o 
IBAMA) e dos parques botânicos de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo e o de Ponta da Madeira, em São 
Luis do Maranhão, em fase de implantação; além de diversas áreas localizadas em Itabira, Minas Gerais. São 
cerca de 1,3 milhão de hectares de áreas protegidas pela CVRD. 

Por meio de pesquisas e convênios, a Vale investe na busca de tecnologia que permite a  reprodução de mais 
de 800 espécies vegetais tropicais. Por ano são 6,5 milhões de mudas produzidas e utilizadas na reabilitação de 
áreas mineradas, revegetação de encostas e preservação permanente.

Para a Vale, qualidade ambiental é um fator estratégico. A aplicação dos princípios do desenvolvimento sus-
tentável é imprescindível aos nossos negócios, o que determina a boa gestão das suas atividades que infl uenciam 
a diversidade biológica.  Com esta publicação, ao mesmo tempo estamos apresentando nossas experiências, 
convicções ambientais e esperamos contribuir para divulgar a CDB e suas metas, fundamentais para um país 
como o Brasil, que abriga a mais rica biodiversidade do planeta. Nós, brasileiros, temos que estar empenhados 
em conservá-la e protegê-la, exercendo nossa soberania com efi cácia e sabedoria.

Boa leitura.

Roger Agnelli
Diretor-Presidente da Companhia Vale do Rio Doce 
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todo,  iniciativas inovadoras estão em curso para 
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S
abemos que a espécie humana é 
apenas uma entre as 1,75 milhão 
de espécies de vida descritas neste 
planeta. Atenção: descritas não 
significa o número total. Todo ano 

são encontradas novas espécies, na maior parte, 
insetos, bactérias, fungos e outros organismos; 
às vezes, também de aves, anfíbios e até mesmo 
mamíferos escondidos em lugares inacessíveis. 
Todos os cientistas concordam que existem 
milhões de espécies a serem descobertas e a 
maioria, provavelmente, nunca será identifica-
da. Mas, entre elas, podem estar novos princípios 
ativos utilizados para a cura de doenças e outras 
aplicações. Essa constatação dá uma idéia da 
importância da tarefa da proteção da biodiver-

sidade, cujo conceito foi estabelecido pela 
Convenção sobre Diversidade Biológica, 
assinada em 1992, durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92) por 156 países.
Em seu artigo 2, a Convenção estabelece o 

que é biodiversidade, palavra utilizada pelos 
cientistas, pela primeira vez, na década de 
1980, para se referir tanto à variedade de 
vida e de ambientes no planeta como à varie-
dade do material genético de cada espécie. 
A biodiversidade é uma das propriedades 
fundamentais da natureza, responsável pelo 
equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas, e 
fonte de imenso potencial de uso cultural e 
econômico. É a base das atividades agrícolas, 
pecuárias, pesqueiras e florestais e da  indús-
tria da biotecnologia. 

Durante as últimas centenas de milhões de 
anos, milhares de espécies foram extintas por 
causa de mudanças abruptas que ocorreram 
na Terra como um todo ou em ecossistemas 
específicos. Trata-se de um fenômeno natural 
que se inscreve no quadro do processo de 
evolução – indivíduos de espécies mais aptas 
se adequam às novas condições impostas pelo 
ambiente e, ao sobreviverem às mudanças, 
dão continuidade à vida na Terra. A diversi-
dade biológica tem permitido que os ecos-
sistemas encontrem seu estado de equilíbrio 
depois de sofrerem algum tipo de impacto, 
muitas vezes de grande magnitude.

O problema é que a sociedade humana está, ao 
mesmo tempo, reduzindo a biodiversidade e ace-
lerando o ritmo de mudanças na Terra. E, como 
já dizia o pesquisador americano Edward Wilson, 
da Universidade de Harvard, um dos primeiros 
biólogos a usar o termo biodiversidade, em 1988: 
“Não levar a riqueza natural a sério é um erro 
estratégico, que será cada vez mais lamentado. 
A diversidade é uma fonte potencial de imensas 
riquezas materiais ainda não exploradas, seja sob 
a forma de alimentos, medicamentos ou bem-
estar. A fauna e a flora são parte do patrimônio 
de uma nação, produto de milhares de anos de 

COMPROMISSO

Estudo da ONU 
diz que a saúde 

do planeta merece 
cuidados e 

todos temos um 
compromisso com 
a sua conservação, 

visando garantir 
a qualidade de 
vida das futuras 

gerações 

“Diversidade biológica significa a variabilidade de 
organismos vivos de todas as origens, compreendendo, 
entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos 
e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda 
a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 
ecossistemas.” 
Artigo 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica
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      GRUPOS 1 º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar

Quadro mostra os países com maior diversidade de espécies em quatro grupos

 2º  3º  4º 

MEDICAMENTOS

Plantas tropicais 
representam um 
potencial enorme 

no tratamento 
de problemas de 

saúde. Efi caz contra 
úlceras e gastrites, 
a espinheira-santa, 

nativa da Mata 
Atlântica (acima) é 
objeto de estudos 

clínicos

 
Mamíferos

  Brasil Indonésia  China Colômbia

 
Aves 

 Colômbia Peru Brasil Equador

 

Répteis

  Austrália México Colômbia  Indonésia

 Anfíbios

  Colômbia Brasil Equador México

evolução concentradas naquele local e momento 
e tão merecedoras de atenção nacional quanto as 
particularidades da língua e da cultura”.

AVALIAÇÃO DO MILÊNIO
Desde a década de 1980, a preocupação 

com a biodiversidade entrou na agenda de 
biólogos, ambientalistas, líderes políticos e 
cidadãos conscientizados no mundo todo. Em 
2005, a questão mereceu mais atenção com a 
divulgação dos resultados da “Avaliação Ecos-
sistêmica do Milênio” (Millennium Ecosystem 
Assessment Synthesis Report), o diagnóstico 

solicitado pelas Nações Unidas sobre a saúde 
dos ecossistemas do mundo e sua relação com 
a manutenção da vida humana. Segundo o 
relatório, resultado do trabalho de 1.360 cien-
tistas de 95 países, inclusive do Brasil, 15 dos 
24 ecossistemas que apóiam a vida na Terra 
estão sendo degradados ou usados de forma 
insustentável. “As conseqüências dessa degra-
dação podem ser signifi cativamente piores nos 
próximos 50 anos”, alerta o texto.

O relatório reforça a importância da con-
servação e o uso sustentável da diversidade 
biológica, comenta o secretário-executivo 

“Não levar a riqueza 
natural a sério é um
erro estratégico”,  
alerta pesquisador

OS CAMPEÕES DE BIODIVERSIDADE NO MUNDO

 1 º 

 Colômbia Peru 
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perda de espécies de plantas se estendem mui-
to além da agricultura. As indústrias farmacêu-
tica e cosmética, por exemplo, dependem da 
natureza, assim como as indústrias de óleos, 
látex, fibras, gomas e muitas outras.

Existem ecossistemas que, embora repre-
sentem uma parcela pequena do planeta, são 
mais ricos porque abrigam grande variedade 
de espécies. É o caso das florestas tropicais, 
que representam apenas 7% da superfície 
terrestre e abrigam cerca de 50% das formas 
de vida. Com o objetivo de concentrar esforços 
na proteção dessas áreas, os cientistas passaram 
a usar o termo “hotspots” (pontos quentes), 
criado originalmente pelo ecologista Norman 
Myers em 1988, para designar aquelas áreas do 
planeta que, além de apresentarem elevados 
graus de diversidade biológica e endemismo 
(espécies encontradas exclusivamente em 
determinada área), estavam seriamente amea-
çadas pela atividade humana, tornando-se, 
portanto, candidatas prioritárias às ações de 
conservação. Essa abordagem tem implicações 
importantes, já que pode orientar de modo 
muito mais eficaz os investimentos na conser-
vação da biodiversidade.  

A BUSCA DE UMA SOLUÇÃO
Em 29 de dezembro de 1993, a Convenção 

sobre Diversidade Biológica entrou em vigor 
internacionalmente e, desde essa época, tor-
nou-se uma espécie de Constituição Planetária, 
destinada a compatibilizar o necessário desen-
volvimento econômico e social dos países com 
a essencial preservação dos recursos biológicos. 

da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
Hamdallah Zedan. “Se quisermos proteger 
os serviços vitais resultantes dos ecossistemas, 
como alimentos, água limpa, abrigo e remédios, 
devemos aumentar os esforços para reduzir 
substancialmente a perda da biodiversidade. De 
outro modo, colocamos em risco os objetivos do 
milênio de erradicar a fome e a pobreza.”

Além dos danos diretamente infligidos 
às espécies, a destruição dos hábitats acaba 
afetando a humanidade de outras manei-
ras. A diversidade genética das plantas, por 
exemplo, é essencial para a criação de grãos 
mais produtivos e resistentes a doenças, mas 
com a homogeneização da agricultura, esta 
diversidade está se perdendo. Segundo estu-
dos da FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação), há um 
grande risco no fato de o mundo consumir 
uma variedade cada vez menor de alimentos 
– essencialmente trigo, arroz e batata.

A ocorrência de pragas ou a perda da produ-
ção em função de guerras ou desastres natu-
rais já produziu ondas de fome que vitimaram 
milhões de pessoas em várias regiões. Novas 
doenças e pragas surgem de desequilíbrios nos 
ecossistemas, podendo afetar a sobrevivência e 
a qualidade de vida de todos nós. Os efeitos da 

CONTAGEM

Biólogos do Instituto 
Smithsonian, 
Washington, 

calcularam, na 
década de 1990, que 
havia 30 milhões de 
espécies de insetos 

no mundo, a partir do 
que encontraram na 
Amazônia. O cálculo 

era inflacionado. 
Estima-se que 

existam “apenas” 
de 5 a 6 milhões, 

como esse besouro 
da região do rio 
Trombetas, PA 

(acima)

As florestas tropicais 
cobrem apenas 7% do 
planeta, mas abrigam 

50% das espécies
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CERRADO

Outro bioma 
brasileiro 

considerado 
"hotspot" é o 

Cerrado, berço de 
espécies raras e 

ameaçadas como 
a sempre-viva (ao 

lado)

Atualmente, 187 países são signatários e se 
obrigam a prestar contas de suas iniciativas no 
cumprimento das normas sobre gestão da bio-
diversidade por meio de um relatório nacional 
publicado a cada quatro anos.

A Convenção sobre Diversidade Biológica 
estabelece que os países têm direito soberano 
sobre a biodiversidade contida em seus terri-
tórios e o dever de conservá-la e de garantir 
que sua utilização seja feita de forma sus-
tentável. Além de buscar a compatibilidade 
entre a proteção dos recursos biológicos e o 
desenvolvimento econômico e socioambien-
tal, a Convenção ressalta a necessidade da 
repartição justa e eqüitativa dos benefícios 
derivados dos usos dos recursos genéticos en-
tre todos os países e entre as populações cujo 
conhecimento foi a fonte desses recursos.

A Convenção não se limita a impor condições 
para o uso dos recursos naturais. Seu texto 
contém uma série de compromissos assumidos 
pelos países participantes visando a criação 
de estratégias para a instalação de programas 
regionais e nacionais inovadores, além de es-
timular o compartilhamento de informações 
sobre técnicas, legislação e fontes de apoio a 
iniciativas para o uso sustentável da biodiversi-
dade. Entre essas iniciativas, tem atraído grande 
interesse a biotecnologia, ou seja, as aplicações 
tecnológicas que utilizam organismos vivos, 
sistemas biológicos ou seus derivados, para a 

fabricação ou a transformação de produtos ou 
processos de utilização específi ca que podem 
ser benéfi cos para a humanidade. 

A implementação das normas adotadas 
na Convenção é feita nas Conferências das 
Partes, na qual cada país signatário tem a 
oportunidade de apresentar seus programas 
para cada questão contemplada. 

Pesquisadores e organizações de dife-
rentes países, reunidos durante o Fórum 
Global 2005, definiram as prioridades de 
ação das Conferências das Partes, que são, 
essencialmente, assegurar a participação dos 
diferentes níveis de governo, comunidades, 
ONGs (organizações não-governamentais) 
e universidades na criação de programas de 
defesa da biodiversidade; valorizar a riqueza 
biológica nas negociações internacionais; 
assegurar que as comunidades de onde se 

Estima-se que 
existam cerca de 

10 quatrilhões 
de formigas no 
mundo – mais do 

que todo o conjunto de 
vertebrados terrestres. A 
massa viva de todos os 
formigueiros chega a 

1 milhão de toneladas, 
apenas 300 vezes 

menos que o peso total 
da humanidade

“HOTSPOTS”
Os cientistas 

procuram identifi car 
que regiões 
concentram 

maior variedade 
de espécies e 

onde as ações de 
conservação são 
mais urgentes.

São os "hotspots" 
(pontos quentes), 

como, por exemplo, 
a Mata Atlântica 

(ao lado) 
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pelo Congresso Nacional e se transformou na 
base da Política Brasileira para a Biodiversi-
dade. Nos últimos dez anos, os instrumentos 
legais foram sendo aperfeiçoados e muitas 
das iniciativas nacionais se tornaram referên-
cia para outros países, principalmente para 
os vizinhos da América Latina e o Grupo dos 
Países Megadiversos Afins (aqueles que retêm 
entre 65% e 75% da diversidade biológica do 
planeta), que inclui, além do Brasil, África 
do Sul, Bolívia, China, Costa Rica, Colômbia, 
Equador, Filipinas, Índia, Indonésia, Malásia, 
México, Peru, Quênia e Venezuela.

Em 1998, o Brasil elaborou seu primeiro 
Relatório Nacional para a Convenção sobre 
Diversidade Biológica, que pode ser lido no site 
www.mma.gov.br/biodiversidade/relpub.html  
No ano seguinte, começou a ser elaborada a 
Estratégia Nacional de Biodiversidade, com a 
adequação da legislação ambiental brasileira 
aos artigos da Convenção, a organização de sín-
teses das pesquisas científicas e demais fontes 
de conhecimento sobre a diversidade biológica 
e a identificação das ações prioritárias para a 
conservação e uso sustentável dos recursos.

Foram realizadas, entre 1998 e 2000, as 
avaliações de cinco biomas brasileiros – Ama-
zônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Campos 
Sulinos – e iniciada a avaliação da Mata Atlân-
tica. Na ocasião, foram identificadas 900 áre-
as prioritárias para a aplicação de programas 
envolvendo a biodiversidade. Nos dois anos 
seguintes, o Ministério do Meio Ambiente 
desenvolveu uma rotina de consultas a órgãos 
do governo federal e dos estados, ONGs, 

originaram os recursos genéticos sejam be-
neficiadas pelos resultados financeiros das 
negociações desse patrimônio; preservar os 
recursos genéticos utilizados na agricultura 
por pequenos produtores; garantir que os 
países em desenvolvimento não fiquem fora 
de acordos internacionais sobre patentes 
dos seres vivos e apoiar a criação de políticas 
setoriais e regionais de uso sustentável da 
diversidade genética.

A POSIÇÃO DO BRASIL
O Brasil, país com a maior biodiversidade 

do mundo (20% do total de espécies do pla-
neta), foi um dos primeiros a aderir à Con-
venção sobre Diversidade Biológica. Em 24 
de maio de 1994, o documento foi ratificado 

Convenção propõe 
repartição dos 

benefícios advindos 
de recursos genéticos

RIQUEZA

Calcula-se que  
existam cerca de 

5 mil espécies 
de árvores na 

Amazônia, como 
esta sumaúma de 

7 metros de diâmetro 
na base (abaixo), em 

Anavilhanas, AM
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