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RECURSOS GENÉTICOS DO GÊNERO ARACHIS E O 
CONHECIMENTO TRADICIONAL A ELES ASSOCIADO. 

JOSÉF. M. VALLS 

CENARGEN/EMBRAPA 

Em sua versão em português, aprovada através do Decreto Legislativo nº 2, de 1994, 
publicado no Diário do Congresso Nacional, em 8 de fevereiro do mesmo ano, o texto da 
CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA, em seu Preâmbulo, estabelece o 
reconhecimento, pelas "Partes Contratantes" 

a) de que "os Estados tem direitos soberanos sobre seus próprios recursos biológicos", 
e 

b) da "estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades 
locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais, e [de] que é desejável 
repartir eqüitativamente os beneficies derivados da utilização do conhecimento 
tradicional, de inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade 
biológica e a utilização sustentável de seus componentes". 

Além disto, o texto aprovado estabelece que os citados ''Recursos biológicos" incluem 
os ''Recursos genéticos", e que este termo significa "material genético de valor real ou 
potencial". Ao mencionar "material genético", o texto qualifica os ''Recursos genéticos", como 
o segmento dos ''Recursos biológicos" capaz de assegurar a herdabilidade de características 
úteis. Por decorrência, os demais componentes dos ''Recursos biológicos" não estão 
associados à herança, sendo, por natureza, finitos. 

Para os fins desta discussão, o texto consagra duas entidades: 

a) Uma primeira entidade, concreta, os ''Recursos genéticos" (ou suas amostras), sobre 
os quais os Estados, e não indivíduos ou comunidades, tem soberania reconhecida pelas 
"Partes Contratantes". 

b) Uma segunda entidade, abstrata, intangível, um pressuposto "conhecimento 
tradicional", apenas efetivo, se associado à entidade concreta e, obviamente, de 
controle individual. 

Em vista de interações sociais, o "conhecimento tradicional", resguardado, ou mesmo 
gerado, ao nível dos indivíduos, pode vir a ser ( ou estar sendo) compartilhado pelos membros 
de comunidades locais, desde as mais primitivas e consolidadas, como as comunidades locais 
indígenas, até as mais embrionárias. No entanto, o domínio do "conhecimento tradicional" será 
sempre exercido por indivíduos (muitas vezes, só por membros selecionados de comunidades) 
e a eventual decisão de estendê-lo a outros será sempre urna questão de foro individual. 
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Por sua vez, a citada "distribuição eqüitativa de beneficios", requer duas condições: 

a) Primeiro, que tais beneficios existam e sejam mensuráveis, 

b) Segundo, que resultem da real vinculação entre a entidade concreta, os "Recursos 
genéticos" (ou suas amostras) e a entidade abstrata, o "conhecimento tradicional". 

A mera disponibilidade de "Recursos genéticos", ou de "conhecimento tradicional" a 
seu respeito, não determina, a priori, a existência obrigatória de beneficios mensuráveis, no 
uso desses recursos para as mais variadas :finalidades. E, com freqüência, até podem ser 
obtidos beneficies nítidos, pela simples aplicação de conhecimentos gerais, em sua análise. 

É o eventual caráter exclusivo do "conhecimento tradicional" e a real possibilidade de 
obtenção de beneficios palpáveis (geralmente de caráter :financeiro), quando de sua agregação 
aos "Recursos genéticos", ao longo de processos de exploração ou desenvolvimento desses 
recursos, que cria a demanda por compensação ou distribuição eqüitativa. 

É a transformação de "Recursos genéticos" em commodities financeiramente 
vantajosas, como resultado indiscutível da aplicação de "conhecimentos tradicionais" 
exclusivos, conscientemente cedidos a representantes de outras "Partes Contratantes", isto é, 
de outros países, que desencadeia a necessidade de distribuição eqüitativa dos eventuais 
beneficies. 

Seguramente, não deve ser apenas a presunção de que a cada "Recurso genético" se 
vincula um segmento de "conhecimento tradicional" exclusivo, e que, tal conhecimento, se 
conquistado e usado por outros, certamente trará vantagem :financeira nunca antes percebida, 
que deve nortear as relações entre as "Partes Contratantes". 

Em suma, a garantia de acesso aos "Recursos genéticos", a ser promovida pelos 
Estados, que sobre eles possuem soberania, nos termos da CONVENÇÃO SOBRE A 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA, e a livre decisão de transferir "conhecimentos tradicionais", 
por parte dos indivíduos que os detêm e controlam, são elementos indispensáveis para a 
reinvidicação de compensação eqüitativa. 

Parece oportuno estabelecer, com clareza, que o "Acesso aos Recursos genéticos", de 
que trata a Convenção, em seu Artigo 15, é a outros países ou a seus representantes, já que a 
mesma é um acordo entre Estados. São os países, e não indivíduos ou comunidades de 
qualquer natureza, as "Partes Contratantes". 

Quanto aos "conhecimentos tradicionais", apesar de controlados ao nível de indivíduos, 
integrados ou não em comunidades, sua transferência interna, entre brasileiros, pertencentes ou 
não à mesma comunidade, não pode ser vedada ( ou cobrada em valores monetários), à luz da 
atual Constituição do País. Mais ainda, a Constituição não parece respaldar a eventual 
imposição de restrições, por quaisquer comunidades, ao direito individual à liberação de 
"conhecimentos tradicionais", pelos seus controladores que, por ato de foro íntimo, os 
decidam transferir a outros. 
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A Constituição estabelece, no Artigo 215, que "O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, ... No Artigo 216, 
considera que "constituem patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira", entre os quais, "se 
incluem os modos de criar, fazer e viver" (inciso II) ... Finalmente, garante, "nos termos da Lei 
(Artigo 5°, inciso XXVIII, a) a proteção às participações individuais em obras coletivas ... " 

As discussões teóricas, de ordem filosófica ou legal, sobre as regras de intercâmbio de 
''Recursos genéticos" e de seu "conhecimento tradicional" associado, entre as ''Partes 
Contratantes" da Convenção, internalizadas em cada País, parecem infindáveis. Nelas, com 
freqüência, são citados exemplos de situações de germoplasma de microorganismos da 
Finlândia ou de acessos de trigo da Grécia. 

No terreno prático, inúmeros exemplos da vinculação vantajosa de "conhecimentos 
tradicionais" aos "Recursos genéticos", ou, ao contrário, da eventual irrelevância da ausência 
de tais conhecimentos, para que sejam obtidos beneficias palpáveis, são fornecidos por gêneros 
da Flora Brasileira. Sua busca e análise poderão enriquecer o debate. A montagem de cenários, 
em especial quando baseada em fatos reais, pode oferecer subsídios relevantes à tão esperada 
fixação de termos de referência estáveis, para que dentro de sua extrema interdependência, os 
países não sofram ou exerçam qualquer forma de colonialismo genético. 

Entre os gêneros de leguminosas brasileiras, Arachis destaca-se pela variada utilidade 
de suas espécies cultivadas e silvestres: 

Arachis hypogaea - O amendoim, cultivado em todo o território nacional é 
considerado, freqüentemente, como espécie nativa do Brasil. No entanto, todas as evidências 
modernas (Krapovickas & Gregory, 1994), situam a espécie, amplamente domesticada, como 
originária da Bolívia. Apenas cinco países (Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai) 
abrigam espécies de Arachis em sua Flora. O maior número de espécies do gênero encontra-se 
no Brasil, mas a Bolívia contém aquelas mais relacionadas aos genomas caracteristicos da 
espécie cultivada (A. duranensis e A. ipaensiss e, obviamente, de maior prioridade em termos 
do melhoramento genético da cultura. Mesmo não sendo espécie nativa do Brasil, o amendoim 
mostra centros de diferenciação secundária no país, um deles, muito curioso, com tipos 
agronômicos exclusivos, no vale do rio Xingu. Tais centros de diferenciação secundária já 
deveriam existir, certamente, quando do Descobrimento do Brasil. 

As coleções de germoplasma de amendoim sustentadas pela pesquisa oficial, no Brasil, 
abrangem menos de 1600 acessos. Há mais de 10.000 acessos no ICRISAT, Índia, o que 
evidencia a necessidade de continuação de atividades de intercâmbio. Vastas áreas do país 
ainda precisam ser percorridas, para coleta de formas locais, das quais há grande variabilidade 
em aldeias indígenas. A recente disponibilização de acessos originários de aldeias indígenas e 
conservados no CENARGEN/EMBRAPA e no Instituto Agronômico de Campinas, SP, para 
indígenas do Estado do Tocantins, que haviam perdido suas sementes, demostra o interesse 
estratégico em que formas cultivadas entre os indígenas, venham a ser incorporadas aos bancos 
de germoplasma nacionais, até para sua eventual reintrodução, se perdidas no futuro. É 
importante que a legislação a ser aprovada, para regular o acesso aos "Recursos genéticos do 
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Brasil", não se tome um fator de desestímulo ao resgate e à manutenção da variabilidade 
nacional, em seu sentido mais amplo. 

Além do conhecimento sobre peculiaridades agronômicas dos tipos agrícolas de 
amendoim, cultivados em cada aldeia indígena, ou população rural de áreas remotas, é difícil 
detectar-se a existência de "conhecimento tradicional" exclusivo, no Brasil, no que tange a A. 
hypogaea. 

Pergunta-se: A quem deveriam pertencer os recursos genéticos do amendoim cultivado, 
hoje encontrados no Brasil? À Bolívia, país de origem da espécie? Ao próprio Brasil, no que 
toca apenas às formas do Xingu? Pode-se ignorar a importância do intercâmbio pré 
colombiano, absolutamente desvinculado das atuais fronteiras, na acumulação de variabilidade 
em cada um dos países sul-americanos de hoje? 

Além das espécies silvestres bolivianas, acessos de germoplasma de A. monticola, da 
Argentina, A. villosa, do Uruguai, A. diogoi, do Paraguai, e A. stenosperma, do Brasil, tem 
sido utilizadas, em cruzamentos com o amendoim, para o melhoramento genético da cultura. O 
material resultante dos cruzamentos, que, talvez, venha a ser protegido, no futuro, pela Lei de 
Proteção de Cultivares, poderá conter, em seu pedigree, antecessores de vários países. 

Outras espécies de Arachis exemplificam situações intrigantes: 

Arachis villosulicarpa - Trata-se de uma espécie nunca encontrada na natureza e 
apenas conhecida em cultivo, entre três grupos indígenas do oeste do Mato Grosso. Suas 
sementes tem altos teores de óleo e o conteúdo de triptofano supera toda a variação 
encontrada, nos Estados Unidos, no amendoim comum (Amaya-F. et al., 1977). Além disto, 
mostra resistência a duas moléstias foliares (Smartt & Stalker, 1982; Pittman et ai., 1984). Não 
tem qualquer relação genética com A. hypogaea, o que indica ter resultado de um processo de 
domesticação independente, localizado no Brasil, único país com elementos da secção 
Extranervosae, à qual pertence (Krapovickas et al., 1985). Apesar de sua pequena área 
conhecida de cultivo e da disponibilidade de apenas oito acessos de germoplasma, a grande 
capacidade de regeneração in vitro de A. villosulicarpa (Mansur et al., 1993) tem despertado 
interesse internacional em sua integração a protocolos biotecnológicos de transformação 
genética de A. hypogaea, voltados à resistência a vírus, nos quais A. villosulicarpa se mostra 
uma alternativa viável para o desenvolvimento de culturas de células (nurse cultures), 
indutoras de regeneração, desde o mesmo estado, em A. hypogaea. A utilização desta espécie 
em tais processos, com óbvio impacto biotecnológico, nada tem a ver, porém, com qualquer 
aspecto de "conhecimento tradicional". 

Arachis stenosperma - Espécie anual, prolífera, com sementes pouco menores que as 
dos amendoins mais comuns, mas com os maiores percentuais de proteína encontrados no 
gênero, atingindo 33,5% (Amaya-F. et ai., 1977), e que ocorre, sempre em condições ruderais, 
do leste de Cuiabá ao nordeste de Barra do Garças, no Mato Grosso, e de Paranaguá ao Rio 
de Janeiro, ao longo do litoral atlântico. É dificil interpretar-se tal ocorrência disjunta e, quanto 
ao litoral, excepcional para o gênero, sem considerar-se a possibilidade de transporte pelo 
homem (Simpson et ai., 1993; Krapovickas & Gregory, 1994). 
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Dois acessos de A. stenosperma do Litoral do Brasil tem sido considerados como 
fontes de resistência a doenças foliares, importantes para o melhoramento do amendoim. Nada 
impede que, no futuro, algum cientista venha a reivindicar compensação, por ter conseguido 
transferir genes desta espécie para A. hypogaea. Parece óbvio, entretanto, que o transporte de 
A. stenosperma, pelo homem, ao Litoral, como planta cultivada, tenha sido acompanhado por 
um processo de seleção contra a presença de manchas foliares. Assim sendo, os genes à 
disposição do pesquisador atual não teriam sido encontrados ao acaso, na natureza, mas 
concentrados em maior freqüência, em populações do Litoral, pela ação de habitantes 
primitivos do Brasil. Neste caso, a quem se deveria distribuir, eqüitativamente, os eventuais 
benefícios da utilização dos genes? Ainda mais, quando não há, no momento, qualquer 
evidência de que indígenas atuais estejam, ao menos, a par da existência da espécie. 

Assim como em A. villosu/icarpa, todo o germoplasma de A. stenosperma (25 acessos) 
é exclusivo do Brasil. 

Arachis glabrata - Espécie perene, rizomatosa, de alto valor forrageiro, mas que 
raramente produz qualquer semente. Tipicamente favorecida pelo pastejo e pela destruição de 
amplas áreas de florestas brasileiras, a espécie não mostrava qualquer atrativo para uso pelos 
indígenas, que não criavam gado. O potencial forrageiro foi destacado há poucas décadas, por 
Otero, 1941 e Prine, 1964. Este último autor selecionou, nos Estados Unidos, uma cultivar 
resultante de hibridação em parcelas, por abelhas, entre um acesso do Brasil e outro do 
Paraguai. O sucesso do lançamento da cultivar Florigraze levou à estruturação, nos Estados 
Unidos, de uma Associação de Produtores de Amendoim Perene. Apesar do impacto 
econômico, não há qualquer evidência de que algum segmento de "conhecimento tradicional" 
tenha contribuído para o sucesso do uso de A. glabrata, como planta forrageira cultivada. 

Os exemplos acima, tomados de umas poucas especies de Arachis, demonstram a 
complexidade de situações e níveis de reconhecimento do impacto do "conhecimento 
tradicional" no aproveitamento dos "Recursos genéticos" de espécies sul-americanas. 
Evidenciam, também, a intrincada origem geográfica, que podem apresentar certas espécies ou 
cultivares. 

Por tratar-se de situações de fato, e não apenas teóricas, espera-se que sua análise 
venha a contribuir para a melhor definição dos aspectos a considerar na "Lei de Acesso aos 
Recursos Genéticos do Brasil", em fase de elaboração. 
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