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O final do século reservou para a humanidade profundas mudanças políticas, 
econômicas e sociais, cujas conseqüências ainda não foram precisamente dimensionadas. 
Destacamos o fim da guerra fria, a queda do muro de Berlim, as opções capitalistas adotadas 
pelo leste europeu, o desaparecimento da União Soviética, a crescente tendência dos países no 
sentido da globalização de suas economias, as potências emergentes da Ásia e a aprovação 
pelos Países de compromissos, e tratados multilaterais como o de livre comércio 
(GATT/TRIPS), que agora se apresenta como alternativa para os contenciosos bilaterais que 
sempre caracterizaram predominantemente as relações internacionais. Some-se a isto as 
preocupações ambientais e o exercício das Convenções que foram conseqüência da UNCED e 
teremos claramente definida uma agenda estimulante, embora complexa, para o próximo 
século. 

Colaboraram em parte para estimular ou para possibilitar estas mudanças, avanços 
científicos e tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas, em que se destacam os que se 
verificaram nas áreas de micro-eletrônica, química, biologia celular e molecular que 
revolucionaram os setores de informática e biotecnologia. Por outro lado, as questões 
ambientais aproximaram as nações ao revelar a dimensão ftágil de um planeta passível de 
prejuízos irreversíveis, que não respeitarão fronteiras nem níveis de desenvolvimento 
econômico, se não forem adotadas medidas corretivas e urgentes de caráter global. 

As posições de solidariedade de todas as nações em tomo das questões ambientais 
contrasta com uma evidente falta de interesse dos Países desenvolvidos com relação aos 
problemas sociais, que se agravaram nas últimas décadas; motivados em parte por um processo 
concentrador de riqueza, conseqüência do domínio por alguns Países, notadamente do grupo 
denominado G7, dos meios e recursos necessários à produção com competitividade, cm que se 
incluem a ciência e a tecnologia. 
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Por outro lado, o agravamento da miséria a nível mundial resulta de conflitos nacionais 
e internacionais que alimentam ainda fortemente a "indústria da guerra", provocados por 
razões diversas, predominantemente éticas e religiosas. Amplia-se a nível mundial, como 
conseqüência destes conflitos, a legião dos refugiados de guerra hoje estimada em muitos 
milhões, que convive com condições alarmantes de caráter nutricional e de saúde, e cuja 
migração para outros Países, ricos ou pobres, será certamente de difícil controle se tais 
conflitos não forem coibidos. A terceira fonte de agravamento da pobreza a nível mundial 
resulta do exercício equivocado de estratégias econômicas, mais preocupadas em manter a 
competitividade das nações do ponto de vista econômico, do que em garantir condições 
núnimas de dignidade e padrão de vida para as populações que, afinal, constroem as mesmas 
nações. Como conseqüência, o nível de desemprego a nível mundial aumentou e também não 
respeita fronteiras nem níveis de desenvolvimento econômico. Atualmente, estima-se que 'A da 
população ativa dos Estados Unidos tenha renda familiar menor do que a metade da 
renda/capita do País (PIB/Número de Habitantes), o que é um indicador de pobreza segundo 
critérios do Banco Mundial. Diante deste quadro, é concebível a necessidade a curto prazo, 
por iniciativa das Nações Unidas, de uma UNCSD {United Nations Conference for Social 
Development), embora sua viabilização seja improvável diante da situação econômica das 
Nações do chamado primeiro mundo, agravada pela crise da União Soviética. Na verdade, foi 
esta mesma crise, entre outros fatores como a unificação da Alemanha, que provocou uma 
reversão no comportamento dos Países do 07 no que diz respeito ao apoio financeiro às 
estratégias estabelecidas pelas Convenções da UNCED, atualmente limitado ao GEF (Global 
Environment Facility). A globalização das economias e os acordos destinados a reduzir o 
protecionismo econômico (GATT/fRIPS) ainda não produziram efeitos relevantes, mas 
constituem iniciativas significativas que certamente nortearão as estratégias mundiais de 
comércio exterior. Para se ajustar a esta nova realidade, com auxilio da informática e meios 
sofisticados de telecomunicação, as instituições :financeiras que operam internacionalmente 
estabeleceram mecanismos extremamente eficazes de comunicação que, ao menor sinal de 
instabilidade de qualquer natureza em um País, permite uma rápida evasão de divisas ("smart 
money"), como ocorreu com o México em anos recentes, com instantâneas repercussões para 
outros Países da América Latina como o Brasil e a Argentina. 

Completam o quadro internacional as tendências de expansão demográfica, que 
situarão em Países em desenvolvimento cerca de 85% dos 8.5 bilhões de habitantes do planeta 
no ano 2025 . Este é, a nosso ver, o cenário diante do qual o Brasil deve propor a sua 
estratégia de desenvolvimento econômico e social, em que se inclui a utilização sustentável da 
sua biodiversidade. 

Para utilizar um termo comum ao planejamento estratégico, quais são as nossas 
oportunidades e ameaças? V amos começar pelas ameaças. Indiscutivelmente, as mais 
significativas são de ordem social. O Brasil é o sexagésimo País em termos de indicadores 
sociais. Quase 20% de analfabetismo, uma distribuição de renda extremamente injusta . Em 
termos de escolaridade, 60% da população brasileira não esteve na escola mais do que quatro 
anos. Acrescente-se a este cenário as precárias condições de assistência na área da saúde e de 
infra-estrutura de saúde pública (água e esgoto sanitário) e a falência do sistema 
previdenciário. Todas estas questões estimulam reavaliações estruturais no País que exigem, 
inclusive, revisões na Constituição de 1988, já em andamento. No curto prazo foi possível 
reduzir a 1%/mês a inflação, que atingia níveis próximos da hiperinflação (50% ao mês). A 
estratégia de controle da inflação, embora tenha produzido resultados importantes, exige 
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correções na medida em que tende a agravar o desemprego, como se verificou após dois anos 
de vigência do Plano Real, diga-se de passagem, de forma muito menos preocupante do que 
se observa em alguns Países da comunidade européia. Financiar o desenvolvimento econômico 
e social necessário para o País significa atrair recursos do setor privado nacional e 
internacional. O Estado brasileiro, como a maioria das nações desenvolvidas ou não, não tem 
recursos para assumir esta responsabilidade. Para que se tenha dimensão da magnitude deste 
problema, é suficiente verificar que, do orçamento da União para 1996 que foi aprovado pelo 
Congresso, apenas 10% não está comprometido ou vinculado, ou seja, poderá ser utilizado 
para custeio e investimentos pelos diversos Ministérios que compõem o Executivo. O quadro, 
embora melhor do que em anos anteriores ( em orçamentos anteriores a parcela não vinculada 
era de 4 a 6% ), é portanto de escassez de recursos em nível federal, embora, a exemplo de 
outros Países, medidas de combate a sonegação e reformas que reduzam o custo do Estado 
poderão a curto e médio prazo elevar o percentual citado. 

O Ministério da Ciência e Tecnologia trabalhou com esta última hipótese em seu 
Programa Plurianual de Governo para o periodo 1996/1999, propondo que os investimentos 
federais que atualmente se situam em tomo de 0.7% do PIB, sendo de apenas 10% a 
participação da área privada, se elevem para atingir 1.5% do PIB ao final de 1999, sendo 30% 
oriundos da área privada. O MCT parte de um cenário de crescimento de 5% ao ano 
compatível, com o que ocorreu nas últimas décadas. Na verdade, poucos Países no mundo 
experimentaram crescimento econômico em níveis tão elevados quanto os do Brasil nos 
últimos 40 anos. O crescimento do PIB brasileiro no período de 1965 a 1989 foi próximo de 
3.8% (Figura 9)e nos últimos 15 anos, que incluem 10 anos da chamada década perdida, este 
crescimento foi da ordem de 57%. 

Apesar das crises já citadas, o País consegue manter uma balança comercial 
superavitária, em níveis apenas inferiores ao Japão, Alemanha e alguns outros poucos Países 
asiáticos. Contribui para isto uma indústria que já inclui mais de 1500 instituições credenciadas 
pela ISO 9000, e a competitividade do setor agropecuário. Em 1979, o Brasil produzia menos 
de 40 milhões de toneladas de grãos. Em 1996, a safra de grãos será superior a 80 milhões de 
tonelada. Não só a produção, mas também a produtividade de trigo, milho, arroz e soja 
aumentaram substancialmente no Brasil nas últimas décadas. Ainda assim, a contribuição 
mundial do Brasil, como de resto de toda a Am~rica Latina na produção mundial de grãos, é 
tímida, comparada com Países como a China e a India, para não falar dos Estados Unidos e da 
Europa. Na América Latina, o Brasil é, sem dúvida, o Pais com maiores possibilidades de 
expansão da sua agropecuária. A agricultura brasileira representa 30% do PIB e 40% das 
exportações do País, apesar de conviver periodicamente com problemas creditícios, como é o 
caso presente, e de forma crônica com problemas de transporte e de armazenamento, que 
reduzem produtividade e competitividade no mercado nacional e internacional. A-presença do 
Estado em algumas destas atividades, sobretudo na administração portuária, precisa e está 
sendo revista. 

Por vocação e competência, a agricultura brasileira é, portanto, uma área em que o 
Brasil tem oportunidades e precisa ampliar a sua competitividade a nível nacional e 
internacional. Para tanto, não pode prescindir da biotecnologia, e esta, da utilização adequada 
de recursos genéticos. 
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Biotecnologia, Biodiversidade e Desenvolvimento Econômico 

Atualmente, genes de praticamente qualquer organismo podem ser isolados, 
caracterizados, modificados e transferidos para qualquer outro organismo onde, sob o 
comando de promotores adequados, se expressam em quantidades desejadas em células e 
tecidos específicos, sob preciso controle temporal. Foram assim eliminadas as barreiras 
biológicas que isolaram os genomas, como conseqüência de milhões de anos de evolução. 
Marcadores bioquímicos e moleculares e técnicas como RFLP, RAPD, AFLP, PCR é outras 
aceleram e direcionam o melhoramento genético e o conhecimento sobre a organização de 
genomas. Técnicas moleculares associadas à utilização de Arabidopsis oferecem a 
possibilidade de geração de mutantes específicos, essenciais para o conhecimento de processos 
bioquímicos e fisiológicos básicos, tarefa mais dificil de ser elucidada por métodos 
convencionais no passado. 

Mais de duas mil plantas transgênicas foram produzidas nos últimas dez anos para 
finalidades diversas, entre as quais, expressar genes oriundos de bactérias e vírus que as tornam 
resistentes a insetos/pragas e viroses fitopatogênicas. Estas plantas já estão sendo testadas no 
campo. Proteínas humanas são produzidas em bactérias, leveduras e animais transgênicos. As 
descobertas da imunologia, associadas à biologia celular, geraram técnicas específicas e 
sensíveis de diagnósticos de patologias, bem como a clonagem de animais de interesse 
pecuário. Estes são alguns dos exemplos práticos que estão revolucionando a agricultura, a 
saúde humana e a pecuária. A engenharia genética de microorganismos conversores de 
biomassa, capazes de degradar substâncias poluentes e de sintetizar polímeros, aditivos 
alimentares e antibióticos, são também exemplos que terão conseqüência relevantes para os 
setores energéticos e ambiental, a indústria de alimentos e a saúde pública. 

Esta revolução tem características peculiares. Embora tenha sua origem em descobertas 
científicas promovidas pelo setor público, os produtos e tecnologias foram conseqüência de 
pesados investimentos realizados por empresas privadas dos países desenvolvidos que, já na 
última década, eram duas vezes superiores aos investimentos feitos pelo setor público. 

A segunda peculiaridade que decorre da primeira é que produtos e tecnologias são 
protegidos por patentes. Milhares de pedidos de proteção intelectual para tecnologias e 
produtos da biotecnologia foram e estão sendo concedidos nas últimas duas décadas, a grande 
maioria em favor de empresas privadas e públicas de países desenvolvidos. Este fato dificulta o 
acesso livre a tecnologias e produtos - no passado disponíveis aos países em desenvolvimento - 
principalmente na área agrícola. Germoplasmas melhorados de soja, trigo e milho, obtidos dos 
centros financiados pelo Consultative Group on Intemational Agriculture Research (CGIAR), 
foram muito importantes para a obtenção das variedades e híbridos brasileiros, responsáveis 
em parte pelas super safras obtidas recentemente pelo Brasil. 

A terceira peculiaridade desta revolução tecnológica é que ela convive, neste final de 
século, com circunstâncias importantes em nível mundial: a grande preocupação com 
mudanças climáticas e preservação ambiental; a crescente demanda por alimentos, aliada à 
progressiva pobreza que ocorre nos países subdesenvolvidos e mesmo desenvolvidos, cenários 
que já analisamos anteriormente. 

V amos explicitar algumas destas questões, em busca de uma definição de cenários 
confiáveis, que permitam estabelecer as oportunidades do Brasil em Biotecnologia no contexto 
nacional e internacional. 

4 



A demanda mundial de alimentos vai dobrar nos próximos 50 anos e a possibilidade de 
expansão de oferta de alimentos nos países desenvolvidos é limitada. Entretanto, 95% das 
tecnologias e dos recursos humanos altamente especializados nestas tecnologias estão nos 
países desenvolvidos. Estes fatos provocaram recente interesse de Fundações internacionais, 
no sentido de transferir biotecnologias agropecuárias para países que tenham a potencialidade 
de expandir suas ofertas de alimentos, com o objetivo de participar deste mercado em 
expansão. Neste particular, como já citamos, o Brasil reúne as maiores vantagens 
comparativas, sendo o 3°. maior exportador mundial de produtos agrícolas. Tem o País, 
portanto, na agricultura altamente tecnificada que já exercita e na maior reserva continental de 
solos agricultáveis, excelentes oportunidades neste setor. A biotecnologia produzirá no Brasil 
uma agricultura competitiva, a longo prazo, se conseguir reduzir os custos da produção 
agrícola, com melhoria gradual de qualidade dos seus produtos. O custo relativo da utilização 
de insumos na agricultura é de 50 a 60% do custo de produção. Não é adequado comparar 
rendimento/área de grãos produzidos no Brasil com os obtidos no primeiro mundo, onde a 
agricultura é altamente subsidiada. A competitividade depende da qualidade e do custo/quilo 
produzido. Neste sentido, é possível produzir no Brasil, a curto prazo, plantas transgênicas 
resistentes a insetos, viroses e fungos fitopatogênicos, a exemplo do que já ocorre nos países 
desenvolvidos, reduzindo o consumo de agrotóxicos no Brasil, que já superava 1 bilhão de 
dólares anuais no inicio da década de 90 . 

Um outro setor agrícola passível de redução de custos diz respeito à utilização de 
fertilizantes nitrogenados. O atual mercado mundial de fertilizantes é da ordem de $ 20 bilhões. 
A produção de alimentos - que aumentou nos países desenvolvidos ao nível de 3% ao ano nos 
últimos trinta anos - dependeu, para tanto, de aplicações correlatas de fertilizantes 
nitrogenados. Estima-se que esta correlação exigirá, no início do próximo século, 
investimentos da ordem de US$ 50 bilhões na construção de novas usinas para a produção de 
amônia, visando fazer frente a uma demanda de 200 milhões de toneladas de nitrogênio, 
anualmente. Este investimento está fora das possibilidades dos países em desenvolvimento, 
onde a demanda por alimentos será mais sentida. Além disso, do total de nitrogênio aplicado 
no solo como fertilizante, apenas 50% é de fato assimilado. O restante, na forma de nitrato, 
contamina lençóis freáticos e finalmente rios e poços ( ver "Biotecnology: Opportunities and 
Limitations for Brasil" ). A fixação de nitrogênio em gramíneas ao nível de 80 Kg/Ha como 
ocorre em leguminosas, poderá aumentar consideravelmente a competitividade da agricultura 
brasileira. Diante deste cenário, é fácil identificar a fixação de nitrogênio em gramíneas como 
uma prioridade que contribuirá para o desenvolvimento agrícola do País, desde que esta meta 
seja perseguida com os recursos necessários nos próximos dez a quinze anos. Técnicas de 
biologia celular e molecular são particularmente importantes para que estes objetivos sejam 
alcançados. 

A médio e longo prazo, será necessário produzir grãos em condições adversas de clima 
e solo, com cultivares tolerantes a seca, alumínio tóxico e mais eficientes na absorção de 
fósforo. O Brasil tem competência em genética e melhoramento genético vegetal. Necessita 
interagir com países desenvolvidos para ter acesso rápido às tecnologias mais avançadas. O 
País pode oferecer um mercado interno potencialmente significativo, alta competência em 
tecnologia agrícola para a produção nos trópicos, e genes - atualmente uma das maiores 
limitações à expansão da biotecnologia moderna e, certamente, um dos principais produtos 
estratégicos do próximo século. 

A "gene revolution" é limitada hoje, como no passado, pelo número limitado de genes 
conhecidos e associados aos processos fundamentais da fisiologia e bioquímica vegetais. Estes 
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mesmos processos, por via de conseqüência, não são suficientemente conhecidos em nível 
molecular, para que possam ser ajustados de modo a permitir a produção de plantas mais 
eficientes, considerado este termo de forma ampla. A maioria das plantas transgênicas foi 
produzida a partir de genes oriundos de microorganismos, naturalmente para produzir 
dividendos no curto prazo. Os projetos de longo prazo, que relacionam a engenharia genética 
aos processos fundamentais da biologia vegetal que acabamos de descrever, foram evitados. O 
número de laboratórios a nível mundial, dedicados a elucidar o funcionamento de processos 
bioquímicos e fisiológicos em plantas a nível molecular, de modo a permitir ajustes nos 
mecanismos que controlam a expressão dos genes determinantes ou relacionados a estes 
processos, é pequeno, predominantemente no setor público e, com freqüência, mal financiados. 
Esta foi a conclusão de um detalhado estudo recente (Ver Plant Biotechnology: Opportunities 
for ali", CEST 1994). Cabe verificar a possibilidade da existência natural de plantas de 
interesse na flora brasileira, que tenham desenvolvido mecanismos mais eficazes do ponto de 
vista energético ou capazes de sobrevivência em condições adversas. Conta o Brasil, neste 
sentido, com a maior biodiversidade do planeta. Existem cerca de 250.000 espécies de plantas 
conhecidas, 30% das quais, potencialmente comestíveis. O homem, através dos séculos, não 
utilizou mais do que 1 % destas plantas para sua alimentação. Na verdade, a base da 
alimentação humana é constituída por cerca de 0.2% destas espécies. A floresta tropical úmida 
- que cobre cerca de 7% do planeta - contém, segundo estimativas, cerca de 50% da 
biodiversidade mundial. 

Esta biodiversidade servirá, também, para identificar substâncias de interesse 
farmacológico e industrial. Cerca de 120 substâncias foram até agora purificadas e utilizadas 
industrialmente para fins medicinais, de uma centena de plantas. A Universidade de Illinois, em 
Chicago, constituiu o NAPRALERT - base de dados de produtos naturais que contém 
informações sobre 25.000 espécies de plantas superiores (números de 1985). 
Aproximadamente 3.500 novas estruturas químicas estão identificadas nesta base de dados, das 
quais cerca de 2.600 são oriundas de plantas superiores. Destas, menos de 10% foram testadas 
para fins farmacológicos. Cabe ao Brasil aliar à sua competência em química e farmacologia, 
biotecnologias celulares e moleculares para domesticação destas espécies tropicais. 

Desenvolvimento Sustentável da Biodiversidade e Recursos Genéticos 

O exercício do conceito de desenvolvimento sustentável da Biodiversidade em nível 
mundial é controvertido. A definição ambientalista ou ecologista não se compatibiliza com a 
'definição dos Economistas e dos sociólogos. Como a biologia define desenvolvimento? A 
definição biológica de desenvolvimento subentende atividade ou processo de diferenciação 
celular. O crescimento, por outro lado, não exige este processo e se caracteriza pela simples 
elongação ou divisão celular. A diferenciação resulta em novas células, tecidos e órgãos, 
especializados para o desempenho de novas funções. Desenvolvimento em Biologia 
subentende, portanto, modificações ou transformações das quais resultam novas funções 
inerentes ao organismo diferenciado. Crescimento em Biologia, como em Economia, não 
implícita necessariamente transformação. Assim, o termo não satisfaz às expectativas dos 
setores mais carentes da sociedade. O conceito de desenvolvimento aplicado às questões 
sociais e as suas relações ambientais implica, no exercício de transformações com relação a 
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uma realidade atual; porque tampouco esta realidade satifaz a qualquer segmento da sociedade 
nacional ou internacional. 

É evidente, portanto, que transformações são necessárias e inerentes ao processo de 
desenvolvimento que se pretende propor em qualquer estratégia, visando o desenvolvimento 
de um País ou região. A dificuldade consiste em conceituar e, principalmente aplicar,o termo 
sustentável, de modo a satisfazer as expectativas dos diversos setores da sociedade. V amos 
exemplificar esta questão, tomando com base a Amazônia. Para os ecologistas e 
ambientalistas, a sustentabilidade da Amazônia implica prioritariamente em preservação 
ambiental. Para os povos da Amazônia, o desenvolvimento sustentável significa uma nova 
perspectiva de vida, o que facilmente se justifica. Atualmente vivem na Amazônia cerca de 15 
milhões de pessoas. Uma pequena fração da população economicamente ativa (cerca de 15%) 
vive do-extrativismo, em condições precárias de vida e, ainda assim, boa parte desta população 
extrativista (considerado de forma ampla e não sob a ótica dos ambientalistas) sobrevive às 
custas de práticas que agridem a floresta. Por outro lado, é previsível que as crescentes 
pressões por melhores condições de vida que vem ocorrendo nos grandes centros urbanos, se 
traduzirão em uma tendência contínua de ocupação da Amazônia, acrescentando agressões 
ainda maiores ao meio ambiente. 

Diante destes fatos, o desenvolvimento sustentável da Amazônia significa, 
necessariamente para o País, o equacionamento de inúmeras variáveis e definição de 
prioridades e recursos. Em síntese este desenvolvimento. significa investimentos de duas ordens 
de grandeza. 

Em primeiro lugar, são necessários recursos definidos como de adequação. São 
recursos para infra-estrutura e funcionamento dos Centros de C&T para demarcação de terras 
indígenas, para o zoneamento agroecológico, para o estabelecimento e manutenção de parques 
e reservas florestais, para o monitoramento das mudanças climáticas e ambientais, para a 
recuperação da infra-estrutura de educação, transporte, saneamento, habitação e para o 
equacionamento dos graves problemas de saúde na Região Amazônica. 

Paralelamente, todas as ações devem ser consolidadas por regulamentações e 
legislações pertinentes, para que seus efeitos possam ser garantidos a longo prazo. São 
adequações políticas. Os recursos de adequação são da ordem de centenas de milhões de 
dólares e estão sendo alocados em nível orçamentário e negociados em nível internacional, 
através de instrumentos corno o Programa Piloto para Conservação da Floresta Amazônica, 
elaborado pelo Governo e negociado com o Banco Mundial representando os Países do G7, 
que teve recentemente aprovado o seu componente de C&T e iniciou a implementação da 
primeira fase deste projeto em 1994, com recursos da ordem de 40 milhões de dólares. 
Projetos que integram o contexto do Programa citado, como os que se relacionam com o 
estabelecimento e manutenção de Unidades de Conservação de Biodiversidade e de Recursos 
Genéticos, estão sendo negociados com o GEF-Global Environmental Facility. Estes projetos 
são essenciais para garantia da redução do processo de deflorestamento, que contribui para 
mudanças climáticas adversas, como o chamado efeito estufa; como também, para reversão 
deste processo, pelo reflorestamento de regiões já devastadas na Amazônia, que atingem cerca 
de I 0% da região,( cerca de 40 milhões de Ha). Realizados os investimentos de adequação, é 
expectativa do Governo que a Amazônia se transforme em uma região atraente, capaz de 
justificar investimentos de outra ordem de grandeza, que são necessários para efetivamente 
consolidar o processo de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Estes investimentos são 
da ordem de dezenas de bilhões de dólares em projetos de longo prazo, que não serão 
realizados pelo Governo, mas pelo setor empresarial, desde que as condições econômicas, 
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sociais, políticas, técnico-científicas e ambientais tenham sido equacionadas com os 
investimentos que denominamos recursos de adequação. Para citar apenas um exemplo, o 
reflorestamento de 1 milhão de Ha anualmente, que corresponde aproximadamente a taxa 
anual de deflorestamento na região, significa um investimento de dois bilhões de dólares. 

É importante enfatizar, portanto, dois aspectos relativos ao desenvolvimento 
sustentável aplicado à Amazônia. O primeiro é a ordem de grandeza do seu custo, raramente 
dimensionado quando o tema é debatido. O segundo é que, além da conservação ambiental que 
é de interesse mundial, o processo terá que provocar transformações na Amazônia, porque a 
sua ocupação é inevitável. Estas transformações, portanto, devem incluir alternativas de 
ocupação com preservação ambiental, que garantam qualidade de vida às populações que 
vivem na região, ou que venham a ocupá-la no futuro. Isto será possível através de projetos de 
reflorestamento, por exemplo, se adequadamente concebidos e implementados. 

É freqüente, como já dissemos em outro momento, afirmar-se que a conservação da 
Biodiversidade, em particular na Amazônia, é importante pelo potencial econômico que ela 
representa. O argumento é válido, mas tem que ser traduzido em estudos confiáveis sobre o 
valor econômico da Biodiversidade, atualmente escassos, ou não diwlgados. O argumento 
mais consistente em favor da conservação da Biodiversidade da Amazônia tem como objetivo 
deter o processo de deflorestamento, ou seja, a curto prazo, as razões ecológicas e ambientais 
são as mais importantes. Deter o deflorestamento, conquanto facilmente justificável. será 
extremamente difícil se não forem oferecidas às populações amazônicas, alternativas de 
qualidade de vida superiores às que hoje estão disponíveis e são responsáveis pela ação de 
depredação do meio ambiente pelo homem. 

É importante enfatizar que a conservação da Biodiversidade como ação isolada não 
garantirá a preservação ambiental da Amazônia. A ação é fundamental de imediato por razões 
ecológicas e para deter a erosão genética, mas não é suficiente. 

Por outro lado, todos os esforços de ordem política e de natureza econômica que 
possam ser produzidos em nível governamental, que definimos anteriormente como medidas e 
recursos de adequação, são também inadiáveis, mas não terão sustentabilidade de longo prazo, 
no sentido de permitir a preservação da Amazônia, se não tiverem conseqüências com vistas a 
promover e estimular maiores investimentos, necessários para o desenvolvimento econômico e 
social da região. Estes investimentos não serão realizados sem uma sólida competência 
científica e tecnológica sobre a Biodiversidade da Amazônia. 

Dissemos que a conservação da Biodiversidade constitui o ponto de partida· para o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia, no que diz respeito a dois de seus possíveis 
instrumentos, ou áreas de interesse, que são o reflorestamento em larga escala e projetos 
agrosilvopastoris. O estabelecimento de unidades de conservação da biodiversidade possibilita 
duas ações fundamentais neste sentido. A primeira é o conhecimento da complexidade dos 
diversos ecossistemas da Amazônia. Referimo-nos não somente às regiões de floresta densa, 
que corresponde a cerca de 50% da Amazônia, como a regiões compreendendo tipos variáveis 
de cerrados e caatingas (17% da região); campos naturais e várzeas (7% da região) ou floresta 
aberta (27% da região). A segunda ação diz respeito aos estudos básicos sobre a caraterização, 
valor econômico e utilização racional da Biodiversidade. Existem iniciativas neste sentido . , 
importantes, mas ainda insuficientes. Rigorosamente não se sabe com precisão quantas 
espécies existem na Terra. O número de espécies pode ser duas ou quatro vezes maior do que 
as estimativas divulgadas. Não cabe conjecturar sobre estas estimativas, no sentido de 
determinar se ações devem ser tomadas quanto à conservação da biodiversidade. A 
conservação é absolutamente desejável e justificável diante do quadro atual de pobreza, miséria 
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e fome e os problemas sanitários delas decorrentes, que já descrevemos; quadro este que não 
se alterará no próximo século, se também persistirem as tendências comparativas de 
desenvolvimento que se verificaram nestas últimas décadas, o maior desafio da humanidade é 
alimentar atualmente cerca de 1.5 bilhões de pessoas que vivem em miséria absoluta, (32 
milhões no Brasil) e quantas estejam nestas condições no futuro. A domesticação de outras 
espécies para fins alimentares e industriais, por razões já citadas, entre as quais dezenas de 
espécies que já são conhecidas, justifica os investimentos necessários para conservação da 
Biodiversidade. Espécies nativas são também importantes como base para o melhoramento 
genético de outras espécies e como base para esforços na área de engenharia genética. Citamos 
com exemplo o comportamento de espécies como a Brassica iuncea, que tem a capacidade de 
retirar do solo metais pesados como chumbo, estrôncio, césio, cádmio, cromo, níquel, zinco e 
cobre (alumínio"), por mecanismos ainda não inteiramente conhecidos em nível molecular. 
Igualmente, é importante avaliar os mecanismos que permitiram as plantas sobreviver a outras 
condições adversas de solo e clima, para conhecer em nível molecular, as soluções que foram 
conseqüência de milhões de anos de evolução e transferí-ías por engenharia genética, se 
possível, para espécies de importância agronômica. As plantas nativas são importantes como 
fonte de substâncias que funcionam como pesticidas naturais, produtos industriais, óleos e 
gorduras, fibras e produtos medicinais. A OMS~Organização Mundiale de Saude afirma que 
80% da população de países em desenvolvimento recorrem aos recursos da farmacopéia 
natural para a terapia de doenças. Das 40000 plantas que são usadas por todas as populações 
do mundo, somente 5000 foram submetidas a alguma forma de investigação cientifica para 
determinação de seus princípios ativos. Possivelmente por estas razões, tem havido um 
crescente interesse pelo desenvolvimento e comercialização destes produtos. Em anos 
recentes, o "screening" massivo de plantas foi realizado por instituições importantes como 
Merck, Upjohn and the National Cancer Institute in the United States and British Biotics, ICI 
and Glaxo in the UK. Esforços significativos, em nível mundial, para determinação de 
substâncias anticancerígenas de origem vegetal foram realizados pelo National Cancer 
lnstitute, nos Estados Unidos, que testou 35000 espécies para determinação desta atividade. 
Oncovin e Velban são produtos anticancerígenos comercializados nos Estados Unidos, de 
origem vegetal (Catharanthus roseus: Vincristina e Vinblasuna, respectivamente), cujo 
mercado é próximo de 100 milhões de dólares. Inúmeras substâncias anticancerígenas foram 
obtidas pelo estudo do NCI e serão comercializadas tão logo seus princípios ativos sejam 
considerados seguros e livres de efeitos colaterais indesejáveis. Entretanto, estas espécies 
nunca foram testadas para outros fins medicinais. O valor comercial de espécies nativas pode 
ser, entretanto, determinante de sua extinção. Em Madagascar, a espécie Catharantus roseus 
que deu origem a vinblastina e a vincristina quase desapareceu em função do uso extrativo 
descontrolado, sem que fossem desenvolvidos conhecimentos e técnicas agronômicas mínimas 
necessárias para a sua produção intensiva. Os esforços no sentido de acessar o potencial da 
biodiversidade seguem, na maioria das vezes, uma estratégia etnobotânica. A floresta tropical 
é, entretanto, utilizada hoje apenas como uma fonte de matéria prima exportada como 
comodities, em quantidades que excedem milhares de toneladas vendidas por preços inferiores 
a 5$/quilo. Esta estratégia não vai salvar a biodiversidade da destruição. As especialidades 
vendidas localmente ~o varejo retomam aos comerciantes menos de 1 % do valor dos produtos 
que são exportados. E, portanto, mais negócio vender a árvore, do que o óleo da semente. Dos 
produtos exportados, 99% do valor agregado é gerado no Exterior, contribuindo pouco para 
o desenvolvimento sustentável da região. A exportação de folhas de jaborandi retorna aos seus 
coletores 0.5$/quilo, menos de 1% do valor de mercado do colírio utilizado para a terapia de 
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glaucoma. Assim, a domesticação de espécies é necessária não apenas por razões ambientais, 
mas também econômicas e é mais fácil de ser realizada nos Países que detém a biadversidade 
como, o Brasil. 
Investimentos são também necessários para classificação botânica e caracterização 
citogenética, bioquímica e molecular das espécies amazônicas. Da mesma forma, estudos sobre 
a possível utilização de espécies nativas como fonte de princípios ativos agrícolas, medicinais e 
industriais, bem como estudos de mercado que estabeleçam as principais vantagens 
comparativas que as espécies nativas podem oferecer, com relação as opções em uso. Da 
mesma forma, para cada caso, informações são necessárias sobre a viabilidade econômica de 
projetos de desenvolvimento tecnológico, agrotlorestais e industriais, dimensionamento de 
projetos em escala adequada, investimentos necessários e retornos previsíveis. 

Dissemos anteriormente que, embora existam indicações seguras sobre o valor 
potencial da Biodiversidade das florestas tropicais, são escasses.as iniciativas no sentido de 
promover uma avaliação detalhada que sirva de base para a sua utilização. Uma das razões que 
tem dificultado esta avaliação é o custo e a garantia de que os investimentos iniciais que 
indiquem a possibilidade de utilização econômica poderão ser justificados através de novos 
estudos, relativos ao comportamento destas espécies em condições de cultivo; estudos sobre 
os mecanismos de propagação e reprodução da espécie, sobre a variabilidade populacional 
existente, e seleção de biótipos de maior interesse. Todas estas etapas constituem de alguma 
forma ações que se destinam à domesticação da espécie, para a qual estas informações não 
estão disponíveis. Com freqüência, o termo Biodiversidade tem sido utilizado, indevidamente, 
como sinônimo de Recursos Genéticos. Uma espécie vegetal só pode ser considerada como 
um Recurso Genético quando existam informações que permitam a sua utilização de forma 
definida, seja na forma de extensas culturas naturais ( caso de espécies extrativas), seja na 
forma de novas culturas, em ambos os casos, com base em conhecimentos científicos 
(moleculares, genéticos, fisiológicos, bioquímicos e agronômicos) que permitam a sua 
produção em condições pré-estabelecidas. Esta é a fronteira que deve ser vencida, para que as 
espécies que constituem em conjunto o que se denomina Biodiversidade venham a ser 
definidos como Recursos Genéticos. Como vimos, sem estas informações é dificil elaborar 
projetos em escala que possam assegurar, por exemplo, que a fonte de matéria-prima terá a 
uniformidade desejada em quantidade e qualidade. Por esta razão, é mais fácil para os Países 
que dispõem da Biodiversidade realizarem estes estudos. Os problemas de custo, entretanto, 
persistem, sobretudo para Países do terceiro mundo, aliados a necessidades de tecnologias 
como as modernas tecnologias de 'screening", que permitam otimizar estas atividades e os 
investimentos necessários. 

O Contexto Legal 

A Convenção da Diversidade Biológica em seus objetivos no Artigo I, e a Agenda 21 
em seu Capitulo 15. O Artigo 1 da Convenção de Biodiversidade define os objetivos da 
Convenção: 

"The conservation of biologicai diversity,sustainable use of its components,and the fair and 
equitable sharing ofthe benefits arising out of the utilization ofthe genetic resources, including 
by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, 
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taking into account al1 rights over those resources and to technologies, and by appropriate 
funding". 

O capítulo 15 da Agenda 21 estabelece em seu parágrafo primeiro: 

"To improve the conservation of biological diversity and the sustainable,use of biological 
resources.as well as to support the Convention on Biological Resources" 

O Brasil necessita leis adequadas para possibilitar o exercício do que estabelece a 
Convenção da Biodiversidade particularmente no que se refere ao seu uso sustentável o 
desenvolvimento da Biotecnologia. Entre estas leis cabe destacar, por exemplo, a que regula as 
expedições científicas, a coleta e intercâmbio de germoplasma, que passa neste momento por 
uma revisão. Trata-se na verdade de um Decreto Presidencial ( 98830 de 15/01/1990 )que 
regula a coleta por estrangeiros de dados e materiais científicos no Brasil, regulamentada pela 
Portaria No 55 de 14/03/1990 do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, que entretanto 
não regula a coleta por brasileiros e tem provocado insegurança na comunidade farmacológica 
brasileira. O País aprovou recentemente lei de patentes e de biossegurança,( Lei No. 8974 de 
05 de janeiro de 1995). Faltam, ainda regras claras que definam os mecanismos de cooperação 
e transferência de tecnologia entre instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. 
O Brasil aprovou leis de incentivo ao investimento privado em C&T, que resultou em 
investimentos em ciência e tecnologia nos últimos três anos da ordem de 1 bilhão de reais, por 
parte do setor privado .São elas á lei de incentivo para informática,(No 8248/91 ), e a lei de 
incentivos fiscais para ciência e tecnologia,(No 8661/93). 

O Brasil tem um Artigo ( # 225) na Constituição de 1988 para tratar de temas da área 
ambiental e dispõe também de um Código Florestal(Lei # 4771/65).Em 1990 por um Decreto 
Presidencial (#98914) estabeleceu regras a serem seguidas para o estabelecimento de Reservas 
Privadas do Patrimônio Nacional, que constituirão Unidades Permanentes de Preservação, 
sendo assim protegidas de ações antrópicas predatórias. Estas reservas privadas terão como 
incentivo isenção de ITR( Imposto Territorial Rural),e podem ser utilizadas para pesquisa 
desde que os projetos sejam aprovados pelo IBAMA. Muitas destas reservas já foram 
legalmente constituídas e o Decreto pode se constituir em um mecanismo importante de 
integração do setor privado na conservação da biodioversidade, sem que sejam limitadas as 
possibilidades de pesquisa sobre prospecção de seus produtos .É possível que no futuro estas 
reservas se constituam em um sistema extensivo dedicado ao uso sustentável da Biodiversidade 
integrado eletronicamente por recursos da RNP,( Rede Nacional de Pesquisas).Esta 
participação privada no processo de uso sustentável da Biodiversidade é importante se 
consideramos que a viabilização financeira do Sistema Federal de Unidades de Conservação 
tem sido extremamente dificil com recursos públicos. Embora estas legislações sejam 
importantes,o Brasil ainda não dispõe de legislação satisfatória que regule o acesso e uso de 
seus recursos genéticos. 

O Projeto de Lei # 306/95-Controle ao Acesso e Uso de Recursos Genéticos 

O Projeto de lei do Senado Federal de No 306 de 1995 da Senadora Marina Silva, 
dispõe sobre os instrumentos de controle ao acesso aos recursos genéticos do Pais e dá outras 
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providências. Em suas disposições gerais ( Capítulo I, Artigo lo ),estabelece que incumbe ao 
Poder Público preservar a diversidade biológica, a integridade e a utilização sustentável do 
patrimônio genético do País, aplicando-se (Artigo 2°), as disposições desta Lei a todas as 
pessoas fisicas ou juridicas, nacionais ou estrangeiras, que extraiam, usem, aproveitem, 
armazenem, comercializem, liberem ou introduzam recursos genéticos em território nacional. 
Entendemos que também deve se aplicar a legislação àqueles que conservem recursos 
genéticos no País, tarefa da maior importância no contexto da conservação e uso sustentável 
da biodiversidade, por razões que demonstraremos ao longo desta nota. 

A abrangência do projeto justificou a inclusão de um capítulo especifico,( capitulo IV), 
sobre proteção intelectual ou outros mecanismos ao conhecimento acumulado por 
comunidades locais, como uma forma de compensa-las pela conservação dos recursos 
biológicos e genéticos. 

É evidente que a proteção intelectual é inerente a todos que satisfaçam os princípios 
requeridos para a outorga de patentes ou outra forma de propriedade intelectual, inclusive 
comunidades locais caracterizadas juridicamente , temas estes tratados em legislações . 
especificas. No caso específico do que se convencionou denominar no Projeto de Lei em 
pauta, de direito de propriedade intelectual aos conhecimentos intangíveis, é aplicável uma 
forma de IPR que é o segredo comercial.ÇTrade Secret ).Basta que as comunidades que 
tenham interesse na proteção comercial dos conhecimentos associados as suas culturas em 
primeiro lugar se estabeleçam como corporações geradoras de conhecimento passível de 
proteção intelectual pelo valor industrial e/ou comercial deste conhecimento. Assim se alguma 
informação de valor comercial ou industrial for transferida indevidamente por qualquer 
membro da comunidade é possível caracterizar tal procedimento bem como da entidade 
receptora da informação que usa-la indevidamente, como uma infringência a legislação que 
regula o chamado segredo comercial . 

À conservação "ln Situ" não se aplicam os princípios que servem de base para as 
diversas formas de "IPR" porque o material conservado embora possa ter utilização industrial 
não satifaz via de regra ao requisito da invenção, nem da novidade, podendo o conhecimento a 
ele associado ser de domínio público. Por outro lado a conservação "in situ" de recursos 
genéticos é componente fundamental para a utilização sustentável da biodiversidade, um dos 
objetivos do projeto de lei,e, por esta razão, deve ser estimulada outorgando-se àqueles que se 
dedicam a esta atividade uma forma "sui generis "de direito de propriedade que os compense 
por esta tarefa, como descrito a seguir. A concepção deste direito vem desafiando aos que se 
dedicam a esta área há alguns anos e foi proposta em artigo anexo, publicado no Brazilian 
Joumal ofMedical and Biological Research, (1996) 29:687-699. As bases desta nova forma de 
direito de propriedade, que se aplica a conservação "in situ "de recursos genéticos, será 
também explicitada e justificada como uma forma mais adequada de direito de propriedade 
quando aplicada a conservação "ln Situ" de recursos genéticos, sem colidir com outras formas 
de direito de propriedade intelectual, que podem ser aplicadas ao conhecimento denominado 
intangível no Projeto da Senadora Marina Silva O estimulo a conservação de recursos 
genéticos através de uma forma "sui generis " de direito de propriedade é na legislação 
proposta pela Senadora Marina Silva . 
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Os Modelos Utilizados Para a Conservação de Recursos Genéticos 

Nas últimas décadas por iniciativa dos países industrializados foram estabelecidos 
mecanismos de conservação de recursos genéticos, fortemente apoiados no mecanismo de 
conservação "Ex Situ", através dos chamados Bancos de Germoplasma. Os resultados indicam 
que esta estratégia apresenta vários inconvenientes. Grande numero de espécies não podem ser 
conservadas "ex situ" simplesmente porque as sementes de espécies denominadas recalcitrantes 
não se ajustam a armazenamento prolongado. Para um outro para um grande numero de 
espécies não são conhecidas as condições adequadas de conservação "ex situ". Nenhum Banco 
de Gennolasma realiza unr acompanhamento minucioso do "status ''fisiológico das sementes 
das espécies conservadas. Sementes de cultivares de todas as espécies quando multiplicadas 
para efeito cie multiplicação e recomposição de estoque são vulneráveis ao que se denomina 
"genetic drift "em que a expressão gênica é alterada em função de condições ambientais 
diversas daquelas onde tais cultivares foram originalmente melhoradas. Finalmente das cerca 
de 5 milhões de amostras armazenadas "ex situ "em todo o mundo, cerca de 50% não foi se 
quer caracterizada. Some-se a isto custo elevado, muitas vezes fora do alcance dos países mais 
pobres embora ricos em recursos genéticos ,e mesmo de recursos públicos dos países mais 
ricos e teremos um quadro que foi caracterizado como muito grave pela Academia de Ciências 
dos Estados Unidos que se referiu a este tema dizendo que o mundo estava perdendo a corrida 
da conservação dos recursos genéticos. Não será possível conservar a diversidade biológica 
vegetal nem os recursos genéticos dela advindos segunda esta estratégia. 

Ocorre que a conservação da diversidade biológica depende da capacidade do homem 
em transforma-la em recursos genéticos como já foi dito, que, por sua utilização industrial, 
(incluído neste caso o "agríbusíness"), possibilitarão retomo para a atividade extremamente 
dispendiosa de conservação da biodiversidade. A conservação dos recursos genéticos não 
pode, por todas as razões citadas ser realizada somente com recursos públicos. Necessita da 
participação privada e da sociedade em geral. Na verdade as comunidades indígenas .exercitam 
esta estratégia por muitos séculos com sucesso. Foi com esta meta em pauta que 
estabelecemos como estimulo para a conservação "in situ "de recursos genéticos um modelo 
"sui generis" de direito de propriedade. 

O Modelo "Sui Generis" de Direito de Propriedade Para a Conservação 
"ln Situ" de Recursos Genéticos 

Este assunto tem sido objeto de debate por muitos anos ,particularmente na agenda da 
F AO-Food and Agricultural Organization e reúne as expectativas das comunidades indígenas 
que por muitos séculos como foi dito atuam na domesticação de espécies. Não é a pretensão 
deste artigo enfocar esta questão em toda sua complexidade. O objetivo presente é propor 
como já foi dito um mecanismo de estimulo para uma maior participação da sociedade na 
conservação "ln Situ" de recursos genéticos, assegurando àqueles que se dedicarem a esta 
atividade uma forma "sui generis "de direito de propriedade. Uma análise deste assunto foi 
apresentada pelo IDRC-Intemational Development Research Center que embora 
reconhecendo a necessidade de uma forma "sui generis" de direito de propriedade intelectual e 
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a necessidade de uma maior participação da sociedade na conservação "ln Situ "de recursos 
genéticos não propõe claramente o formato deste novo modelo de IPR 

Uma análise dos sistemas tradicionais de IPR claramente revela que nenhuma se adequa 
ao objetivo proposto,(19). O material biológico a ser conservado não é necessariamente novo 
nem resulta de uma invenção nem satifaz os requisitos de um cultivar. 

Na definição desta forma "sui generis" de direito de propriedade: O objetivo maior a 
ser alcançado é a conservação de recursos genéticos a partir de espécies da biodiversidade 
brasileira como uma forma de agregar valor a esta diversidade biológica e assim garantir a 
longo prazo a sua conservação e uso sustentável. 

Portanto o objetivo maior do modelo , não foi a compensação mais do que justa às 
comunidades locais, pelo trabalho que realizam de conservação de recursos biológicos ou 
genéticos; embora ele possibilite retomo financeiro as ccmunidades locais que se dediquem a 
esta atividade, mas não de forma retroativa, como descreveremos a seguir : 
1- O direito da pessoa física ou jurídica recai sobre o recurso genético conservado e não sobre 

recursos biológicos. O objetivo é estimular a "domesticação "de recursos biológicos e a 
geração subsequente de recursos genéticos, que possam ser utilizados como base para o 
melhoramento genético ou sejam passíveis diretamente de utilização agronômica ou 
florestal. O material conservado "in situ "não tem que ser novo, não tem que constituir uma 
invenção nem necessariamente ser uniforme. Na verdade o que se deseja é conservar a 
variabilidade. Não deve portanto cumprir os requisitos das cultivares tratadas em legislação 
específica. Portanto o direito não se confunde com o direito patentário ou do melhorista. 

2- O direito não é exclusivo. Mais de um conservador "in situ" pode se dedicar ao mesmo 
material. Isto possibilita uma participação expressiva da sociedade nesta tarefa que é o 
objetivo maior do modelo. Por esta mesma razão ele não é retroativo e perdura apenas 
enquanto o recursos genético é conservado, cessando portanto se o conservador "in situ" 
desiste ou perde o interesse nesta atividade. Por esta razão não é considerado uma forma de 
direito de propriedade no sentido absoluto do termo, e sim, uma forma "sui generis" de 
direito de propriedade. O titular pode entretanto licenciar o direito a terceiros e auferir 
destes retorno financeiro mesmo quando não estejam mais diretamente atuando na 
conservação do recursos genético em questão. 

3- O direito toma necessário autorização do titular para que o recurso genético seja utilizado 
diretamente ou como material propagativo. O direito como no caso das patentes é 
outorgado pelo poder publico mediante solicitação do postulante, comprovada a 
conservação "in situ "do recurso genético, ao qual sempre será associada uma utilização 
legal, comprovada ou potencial, explicitada. O direito deve ser renovado após um certo 
número de anos de acordo com a espécie. O poder público manterá portanto uma base de 
dados com todos os titulares do direito e seus licenciados. 

O direito possibilitaria uma fonte de recursos para comunidades locais e retomo 
financeiro para a conservação da diversidade biológica. Por sua complexidade em função do 
grande numero de espécies potencialmente utilizáveis como recursos genéticos os detalhes 
relativos a sua implementação e exercício serão necessariamente objeto da regulamentação da 
lei No 306 de 1995. 
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