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Traçando um paralelo entre política doméstica e a política externa brasileira no 
tema ambiental, percebe-se uma clara esquizofrenia. Ao mesmo tempo em que 
assistimos uma política externa muitas vezes progressista do ponto de vista 
ambiental, como, por exemplo, durante a negociação e aprovação do TIRFAA 
(Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Agricultura e 
Alimentação) no âmbito da Convenção de Biodiversidade (CDB) – conforme 
citado pelo secretario executivo do Ministério do Meio Ambiente Francisco 
Gaetani que participou da mesa sobre PEB (política externa brasileira) e Meio 
Ambiente –, vimos que na política interna há um retrocesso materializado pelas 
recentes flexibilizações na legislação ambiental brasileira. 
 
Exemplos não faltam. O novo Código Florestal abriu a porteira para a 
flexibilização da legislação ambiental e vem sendo seguido por uma avalanche 
de novas leis que visam aumentar ainda mais a desregulamentação ambiental 
e a perda de direitos dos povos nos territórios. Podemos citar muitos projetos 
de lei ou propostas de emendas constitucionais como a PEC 215 , PL REDD+ , 
PL PSA , PL 227/2012 . 
 
Esta esquizofrenia pode ser extremamente danosa para a barganha brasileira 
nas negociações internacionais, não entrando na discussão sobre as terríveis 
implicações que estas legislações podem provocar caso sejam aprovadas. Por 
exemplo, nas negociações de clima no âmbito da UNFCCC (Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), enquanto o Brasil 
não aceita ainda incluir o mercado, dentre eles o mercado de carbono, como 
fonte de financiamento para o mecanismo de REDD+, está tramitando no 
Congresso brasileiro dois projetos de lei que abrem um precedente para esta 
possibilidade, que são o PL REDD+ e o PL PSA. 
 
Historicamente no Brasil já existem exemplos de quão danoso é assinar 
legislações nacionais antes de ter implementado ou assinado um acordo 
internacional na matéria. Podemos lembrar o caso do Acordo TRIPS da OMC 
de 1994 que previa flexibilidades em relação às patentes e que possibilitava a 
produção e importação de medicamentos genéricos até 2005. O Brasil quis sair 
na frente e aprovou em 1996 a Lei das Patentes (PL 9.279/96), que passou a 
vigorar em 1997 incorporando as modificações previstas no acordo de 
propriedade intelectual e acabando com a possibilidade de produzir e/ou 
importar genéricos que poderia ser estendida por mais oito anos, sem ter que 
recorrer a uma licença compulsória, a denominada quebra de patentes. 
 
Neste debate, é importante elucidar a discussão sobre Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) que traz à tona a política de compensações. Há sérias 
preocupações que esta política se transforme em uma naturalização das 
compensações, onde se pode destruir territórios e desmatar em qualquer local, 
já os povos seriam compensados e o bioma seria reconstituído ou preservado 
em outro. Isso é algo que precisa ser qualificado e muito debatido. As bolsas 
de ativos ambientais que vem sendo criadas e regulamentadas também por 



meio dos novos PLs referidos, onde é possível reconstituir Reserva Legal (RL) 
em um bioma ao desmatar em outro, trazem por trás toda a lógica 
mercadológica de busca da proteção ambiental via financeirização da natureza, 
um padrão que pode trazer mais retrocessos não somente para a política 
nacional quanto para a internacional. 
 
E por fim, sobre as metas da Política Nacional de Mudança do Clima e as 
emissões por setor, que foram apresentadas como NAMAs (Ações de 
Mitigação Nacionalmente Apropriadas) brasileiras para a Convenção de 
Mudanças Climáticas. Vimos com otimismo que as emissões provenientes dos 
desmatamentos da Amazônia vêm sendo reduzidas durante os últimos 10 
anos, mas ao mesmo tempo percebemos que o setor de energia vem 
aumentando muito as emissões, passando de 16% das emissões totais do 
Brasil para 32%, de 2005 a 2010. Isso é também relacionado com o aumento 
da utilização das termelétricas na produção de energia, entre outros fatores. 
 
Buscar a correspondência e a sinergia entre as políticas interna e externa é 
fundamental para avançar em uma real política de Estado brasileira que dê 
prioridade à questão ambiental e vise aprofundar as questões relativas à 
mudança para um novo padrão de desenvolvimento, com alterações no modelo 
de produção, distribuição e consumo, que busque a equidade, a 
sustentabilidade e a justiça ambiental de maneira integrada. Criar marcos 
regulatórios e implementar os que já existem é fundamental, mas desde que a 
proteção do meio ambiente seja o centro da política e não a criação de marcos 
que visam destruir esta proteção com o argumento de destravar o 
desenvolvimento. É preciso avançar no pensamento da transformação, da 
ruptura e não substituir um problema por outro ainda maior. 
 
Notas: 

[1] A PEC 215 propõe a transferência da decisão sobre demarcação de terras indígenas, 
quilombolas e áreas de conservação ambiental do Executivo para o Legislativo. Na prática, isso 
tiraria o poder da Fundação Nacional do índio (FUNAI) de aprovar as demarcações, pois 
precisaria de uma aprovação final do Congresso. 
[1] O PL 195/2011 prevê a criação do sistema nacional de redução de emissões por 
desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e 
aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+). O PL visa garantir a proteção ambiental 
por meio de mecanismos de compensação financeira, no qual a valorização dos bens comuns 
é feita via mercado. 
[1] O PL 792/2007 visa à criação de uma Política Nacional de Pagamento por Serviços 
Ambientais que estabelece um novo mercado de processos e produtos fornecidos pela 
natureza. 
[1] O PL227/2012 visa a legalização de latifúndios, abertura de estradas, assentamentos rurais, 
cidades, construção de hidrelétricas e exploração de minérios em terras indígenas. 
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