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1- Introdução 

O ambiente tecnológico presente oferece inúmeras oportunidades para investimentos 
no aproveitamento sustentável dos recursos da diversidade biológica em áreas de aplicação 
de interesse farmacêutico, agrícola e industrial. Técnicas biotecnológicas de manipulação 
genética abrem novas perspectivas para a caracterização, isolamento, clonagem e 
transferencia de genes. Ações de bioprospecção/ em áreas de alta diversidade biológica 
aumentam em número e intensidade, normalmente levadas a cabo por gama diversificada de 
sócios, dentre os quais se incluem grandes empresas do setor químico e farmacêutico, 
instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento, jardins botânicos e zoológicos, 
organizações não governamentais, comunidades locais e populações indígenas, fazendo uso 
de acordos e contratos bastante variados. 

Países provedores de recursos biológicos, majoritariamente nações do mundo em 
desenvolvimento, hã muito chamam atenção para a iniquidade entre, de um lado, o acesso 
facilitado aos recursos biológicos "não melhorados", considerados "patrimônio da 
humanidade" até a entrada em força da Convenção sobre Diversidade Biológica-CDB3 e, de 
outro, sua posterior apropriação por direitos de propriedade intelectual, como direitos de 
melhorista e patentes, principalmente por instituições com matrizes em países 
desenvolvidos", Com a entrada em vigor da CDB, foram estabelecidos os parâmetros legais 
básicos para que Estados, soberanos sobre seus recursos biológicos, regulamentem a 

1 Trabalho apresentado no workshop "Acesso aos Recursos Genéticos: Subsídios para a sua Regulamentação". 
Brasília 9-12 de outubro de 1996. 

2 Aqui definida como a exploração da diversidade biológica na busca de recursos biológicos de valor potencial 
ou comercial. 

3 A Convenção sobre Diversidade Biológica esta em vigor a partir de 29 de dezembro de 1993. 

4 Estima -se que menos de 0,0001 % dos lucros do setor farmacêutico tenha retornado para os usuários de 
plantas medicinais que assistiram a indústria farmacêutica nas suas descobertas. Cerca de 74 % de drogas 
derivadas de plantas medicinais são hoje utilizadas da mesma forma como eram empregadas por comunidades 
tradicionais. Rubin, S. M. & Fish, S.C. (1994) Biodiversity Prospecting: Using Innovative Contractual 
Provisions to Foster Ethnobotanical Knoledge, Technology, and Conservation, Colorado Joumal of 
International Environmental Law and Policy, S (1):23-58. 
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demanda' por estes recursos, visando à negociação de condições justas e eqüitativas de 
repartição de beneficios derivados da sua utilização comercial. 

Por outro lado, grande esforço de planejamento nacional será requerido no sentido 
de se capitalizar sobre as oportunidades relacionadas com o acesso e uso sustentável dos 
recursos biológicos, dentro de um novo contexto geo-político criado pela entrada em forca 
da CDB, com implicações sobre a criação ou revisão de legislações, estratégias, planos e 
programas nesta área. Neste processo de planejamento, devem ser considerados aspectos 
constitucionais relacionados com o papel dos governos federal, estadual e municipal; 
questões relacionadas com a propriedade (fisica e intelectual) sobre recursos biológicos; 
eventuais direitos coletivos associados aos recursos biológicos; o teor e alcance de 
convenções e acordos internacionais sobre a matéria; mecanismos institucionais de 
coordenação e supervisão de políticas de âmbito nacional e internacional e; análise 
abrangente da legislação ambiental do país. 

No caso especifico da criação de legislação de acesso aos recursos biológicos, 
algumas considerações prévias de ordem prática são necessárias, em adição às de caracter 
geral mencionadas anteriormente. Dentre estas se destacam: a) uma análise da demanda 
potencial de recursos genéticos por setor; b) experiências de intercâmbio de materiais 
genéticos; e) tendências internacionais no estabelecimento de legislações congêneres e 
acordos multilaterais de cooperação; d) capacidade nacional de agregar valor aos recursos 
genéticos; e) capacidade técnica, administrativa e financeira das instituições nacionais para 
supervisionar e gerenciar o disposto na lei; e f) escopo dos recursos biológicos a serem 
cobertos pela lei. 

Neste particular, o grande desafio reside na preparação de legislação que facilite o 
acesso, atraindo parceiros no pais e no exterior para as atividades de conservação e uso 
sustentável dos recursos biológicos, e que maximize o controle do país sobre este processo, 
abrindo oportunidades para a negociação de termos eqüitativos na repartição dos beneficios 
derivados destas atividades. A prospecção de recursos biológicos deve ser incentivada, sob 
o estrito controle de instituições nacionais. Esta atividade deve ser encarada, ainda, como 
oportunidade para agregar valor a recursos biológicos e para o desenvolvimento de 
instituições publicas e privadas na área de aproveitamento de recursos biológicos, alem de 
criar incentivos para a conservação destes recursos no âmbito nacional. 

Ao legislar sobre o acesso aos seus recursos biológicos, é de fundamental 
importância que o país se coloque, simultaneamente, na posição de provedor e usuário 
(receptor) de recursos biológicos, sejam estes autóctones ou exóticos, reconhecendo que 
reside no intercâmbio de materiais biológicos e na justa repartição de beneficios derivados 
da sua utilização a chave para uma :frutífera cooperação institucional internacional, nos 

r-. 5 De acordo com "Cughlin, M. D. (1993), Using the MERCK-INBio Ahreement to Clarífy the Convention on 
Biological Diversity. Columbia Joumal of Transnational Law 31:337", um quarto de todos produtos 
farmacêuticos comercializados nos EUA provém de plantas; substâncias naturais foram as fontes para o 
preparo de todos medicamentos usados até a metade deste século; cerca de somente 1 100 plantas, dentre as 
250 000 até hoje catalogadas, foram pesquisadas com fins medicinais. 
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âmbitos bilateral e multilateral, e para o desenvolvimento de todos os setores da economia 
dependentes destes recursos. 

Este trabalho dará particular atenção as condições de acesso aos recursos genéticos, 
de plantas, animais e microorganismos, utilizados para agricultura e alimentação, em função 
das suas particularidades e da importância destes para a segurança alimentar da população 
mundial. 

2- Principais definições de termos e suas possíveis implicações no preparo de 
legislações de acesso. 

A Convenção sobre Diversidade Biológica apresenta no seu Artigo 2 "Uso dos 
Termos", definições de termos na forma como são utilizados para fins desta Convenção. 
São reproduzidas e propostas abaixo, algwnas definições importantes para o contexto deste 
trabalho, tais como: diversidade biológica, recursos biológicos, recursos genéticos, material 
genético, amostra de recursos biológicos, país de origem de recursos genéticos, condições 
in-situ, pais provedor de recursos genéticos, expedição de coleta e espécies domesticadas ou 
cultivadas. 

Diversidade Biológica significa a variabilidade entre organismos vivos de 
todas as fontes incluindo, dentre outros, os 
ecossistemas terrestres marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos 
dos quais são parte; Isto inclui a diversidade dentro 
de espécies, entre espécies e de ecossistemas. 

Recursos biológicos inclui recursos genéticos, organismos ou parte 
destes, populações, ou qualquer outro componente 
biótico de ecossistemas de uso ou valor atual e 
potencial para humanidade. 

Recursos genéticos significa material genético de valor atual ou 
potencial. 

Amostra de recursos biológicos o todo ou parte de recursos biológicos de plantas, 
animais e microorganismos, obtidos de condições 
in-situ no território nacional ou de coleções ex-situ 
mantidas por instituições atuando no Pais. 

Material genético significa qualquer material de planta, animal ou 
microorganismo ou de outra origem, contendo 
unidades funcionais da hereditariedade. 

Pais de origem de recursos genéticos significa países que possuem recursos genéticos em 
condições in-situ. 

Condições in-situ significa condições onde os recursos genéticos 
existem em ecossistemas e habitats naturais, e, no 
caso de espécies domesticadas ou cultivadas, os 
arredores onde elas desenvolveram suas 
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propriedades distintas. 
País provedor de recursos genéticos significa o país fornecedor de recursos genéticos 

coletados de fontes in-situ, incluindo populações de 
espécies silvestres e domesticadas, ou obtidos de 
fontes ex-situ, originárias ou não deste país. 

Expedição de coleta deslocamento no território nacional, por período 
limitado, de um ou mais indivíduos identificados e 
autorizados pela autoridade competente, da qual 
participe pelo menos um cidadão brasileiro, com o 
objetivo de obter amostras de recursos biológicos ou 
componentes intangíveis a estes associados, por 
meio de recursos e técnicas de qualquer natureza. 

Espécies domesticadas ou cultivadas significa espécies em relação às quais o processo 
evolucionário foi influenciado por seres humanos 
para atender as suas necessidades. 

Um primeiro exame das definições acima indica o grau de dificuldade em se fazer 
uma distinção clara entre "Recursos biológicos" e "Recursos genéticos" para fins de 
estabelecimento de legislação de acesso, principalmente pelo fato de ambos os termos 
incluírem "materiais biológicos de valor potencial" nas suas definições. Dentro de uma e de 
outra definições est.ão incluídos materiais biológicos em diferentes estágios de utilização, 
variando entre aqueles de valor potencial e outros com valor de mercado, como as 
variedades de plantas cultivadas, raças de animais domésticos e microorganismos usados na 
industria e na agricultura. Para efeito de legislação de acesso, a principal diferença entre os 
recursos biológicos e os recursos genéticos, reside no fato de que uma lei regulamentando o 
acesso aos recursos genéticos se limitaria ao acesso ao material genético contido nos 
recursos biológicos, deixando de fora do alcance da lei o acesso direto a vários outros 
grupos de moléculas de valor atual ou potencial, como compostos secundários de interesse 
medicinal e industrial, como aqueles normalmente obtidos de extratos brutos de material 
vegetal. 

Adicionalmente, o termo "Diversidade biológica" costuma ser freqüentemente 
confundido com "Recursos biológicos" ou mesmo com "Recursos genéticos". As 
definições constantes da CDB mostram que diversidade biológica inclui, alem da 
diversidade de todos os seres vivos em todos os níveis, a diversidade entre ecossistemas. 
Recursos biológicos e genéticos compreendem, tão somente, a diversidade existente dentro 
e entre espécies. A conservação e o uso sustentável da diversidade biológica e dos recursos 
genéticos merecem legislações, políticas e estratégias integradas, porem distintas". 

A compreensão dos termos "País de origem" e "Condições in-sltu" e de 
fundamental importância para o estabelecimento de legislações de acesso aos recursos 
biológicos, tomando-se como referencia a Convenção sobre Diversidade Biológica. O Art. 

6 Giacometti, D.C.(1993) The management of genetic resources as a component of biological diversity. 
Diversity 9 (3):10-13. 
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15 da CDB especifica, sem margens para dúvidas, que "para os propósitos desta 
Convenção, os recursos genéticos sendo fornecidos por uma parte contratante, assim como 
referidos neste artigo e nos Artigos 16 e 19, são somente aqueles fornecidos pelas partes 
contratantes que forem países de origem ou pelas partes que tenham adquirido os recursos 
genéticos de acordo com esta Convenção". Assim, aqueles recursos genéticos que não 
puderem ser classificados como •• de origem" de um determinado país ou que tenham sido 
adquiridos anteriormente a entrada em forca da CDB, estão fora do alcance do Art. 15 desta 
Convenção. Nesta categoria se encontram parte das plantas introduzidas no Brasil para fins 
diversos (produção de alimentos, ornamentais, medicinais, forrageiras, dentre muitas 
outras) e a maior parte dos recursos genéticos mantidos em coleções de germoplasma ex 
situ em instituições públicas e privadas. 

A definição de "País provedor de recursos genéticos" sugere que qualquer 
legislação de acesso aos recursos biológicos devera especificar condições para o acesso aos 
recursos biológicos existentes em condições in-situ, bem como para aqueles recursos 
genéticos mantidos em coleções ex-situ. 

Recursos genéticos de "Espécies domesticadas e cultivadas" merecem um estudo 
a parte no estabelecimento de legislações de acesso, conforme será discutido com mais 
detalhe neste trabalho. A ampla utilização destas espécies por populações humanas, dentro 
e fora das suas respectivas regiões de origem, resultou em elevados níveis de 
interdependência entre os países no que se refere ao uso destes recursos na agricultura ou, 
ainda, para o atendimento de necessidades das populações por produtos básicos, como 
plantas medicinais. Este aspecto também deverá ser levado em consideração no 
estabelecimento de legislações de acesso, principalmente pelo fato do Brasil ser bastante 
dependente por recursos genéticos para agricultura e alimentação, conforme estimativas 
apresentadas na tabela a seguir. 

Pais da América Latina, rico em % estimada da produção agrícola centrada em 
diversidade biológica espécies originarias de outros países 

Brasil 65 
Colômbia 76 
Equador 63 
Venezuela 62 
Suriname 98 

América Latina, em geral 56 

Fonte: IBPGR 

O termo "acesso aos recursos biológicos" não foi definido pela Convenção sobre 
Diversidade Biológica, o que precisaria acontecer no preparo de legislação específica. Uma 
possível definição seria "obtenção de amostras de recursos biológicos para fins de pesquisa, 
conservação e futuras aplicações comerciais". Outra alternativa seria a de incluir na 
definição anterior as palavras "e informação a estes associada" após "recursos genéticos", 
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dada a forte ligação existente entre os recursos biológicos per se e as informações a estes 
associadas. Este aspecto é particularmente importante para o que se refere aos recursos 
genéticos de plantas domesticadas e cultivadas e as raças de animais domésticos. A 
simplicidade desta definição tem a vantagem de deixar de fora do alcance da lei a extração 
comercial de mercadorias obtidas diretamente da natureza, tais como peixes, madeiras, 
frutas, fibras, borrachas, dentre outros produtos da diversidade biológica, atividades 
regulamentadas por outras legislações nacionais. 

Uma legislação de acesso aos recursos biológicos precisaria, ainda, especificar em 
que condições estariam sendo atendidos os pré-requisitos de "Consentimento Prévio 
Fundamentado-CPF" e "Termos Mutuamente Acordados-TMA" para se autorizar o acesso 
aos recursos biológicos, conforme previsto no Art. 15 da CDB. Em termos de seqüência, 
parece lógico e óbvio se presumir que os termos de negociação, a serem mutuamente 
acordados, devem preceder ao "Consentimento Prévio Fundamentado. O "Consentimento 
Prévio Fundamentado", pode ser definido como: a) consentimento formal e por escrito da 
parte contratante, ou instituição por ela definida, na qualidade de provedor de recursos 
biológicos; b) baseado em informações fornecidas por receptor potencial dos recursos 
biológicos, antes de ser concedido o acesso aos recursos biológicos 7• Trata-se, portanto de 
medida administrativa determinante do acesso aos recursos biológicos a ser objetivamente 
caracteriz.ada nos termos da Lei em pelo menos estes dois aspectos, especificando por quem 
e fundamentado em que tipo de informação o acesso será consentido. Do ponto de vista 
legal, o Consentimento Prévio Fundamentado se constitui em um dos mais importantes 
itens do Art. 15 da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

O necessidade de emissão do Consentimento Prévio Fundamentado cria a 
oportunidade para o país provedor de recursos biológicos requerer de potencial usuário de 
recursos biológicos no exterior as informações que julgar pertinentes sobre empregos 
futuros dos materiais acessados. A regulamentação da lei, portanto, deverá incluir modelo 
com o mínimo de informações necessárias para a autorização do acesso. O Art. 15 (5) tem 
importantes implicações legais uma vez que um potencial usuário só será obrigado a pedir o 
Consentimento Prévio Fundamentado se a parte contratante provedora dos recursos 
biológicos tiver tomado medidas legislativas no âmbito nacional para incluir este 
requerimento no seu sistema legal", No mesmo Art. 15 (5), fica óbvia a possibilidade da 
parte contratante provedora de recursos biológicos dispensar esta formalidade, a seu 
critério, para o todo ou parte das solicitações de acesso recebidas, sob sua jurisdição. 

3- Condições para o acesso aos recursos biológicos mantidos em condições in-situ, 

Este capítulo discutirá aspectos relacionados com o acesso aos recursos biológicos 
por instituições nacionais e do exterior, mantidos em "condições in-situ", conforme o 

7 IUCN (1994) A Guide to the Convention on Biological Diversity. Environmental Policy and Law Paper Nº 
30. 161 p. 

8 Hendrickx, F. ; Koester, V. & Prip, C. (1993) Convention on Biological Diversity. Access to Genetic 
Resources: A Legal Analysis. Environrnental Policy and Law, 2316: 250-2S8. 
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definido na CDB. São incluídos nesta categoria: a) os recursos biológicos em geral que 
ocorrem em ecossistemas naturais, tanto em áreas protegidas como em outras áreas públicas 
e privadas e; b) os recursos genéticos que ocorrem em ecossistemas naturais e, no caso de 
plantas domesticadas, nos arredores onde desenvolveram suas propriedades distintas. 

No primeiro caso, seria regulamentado o acesso a diversidade de espécies de 
plantas, animais e microorganismos que ocorrem em ecossistemas naturais (terrestres, 
marinhos e outros ecossistemas aquáticos), tanto em áreas publicas como em áreas privadas. 
No segundo caso, o acesso estaria orientado, principalmente, para a diversidade de recursos 
genéticos de plantas e animais mantidos em condições in-situ, tanto em áreas de ocorrência 
natural das espécies (principalmente parentes silvestres das espécies cultivadas) como para 
recursos genéticos mantidos por comunidades locais e populações de indígenas 
(principalmente raças locais 'Iandraces', variedades obsoletas ou primitivas e raças de 
animais domésticos). 

O estabelecimento de legislação de acesso para ambas situações acima deve levar 
em consideração aspectos legais (propriedade pública e privada sobre os recursos 
biológicos, eventuais direitos coletivos de comunidades locais e de populações de 
indígenas, legislação ambiental, dentre outros), aspectos institucionais (programas, 
comissões e mandatos institucionais existentes na área de diversidade biológica e recursos 
genéticos), alem de convenções e acordos internacionais na área ambiental e agrícola, 
especiahnente no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente-PNUMA 
e da Food and Agriculture Organization-FAO. 

O acesso aos recursos biológicos mantidos em condições in-situ compreende 
atividades diversificadas, dificeis de serem previstas e regulamentadas nos seus detalhes em 
lei ordinária. Tipicamente, as atividades em questão se referem à coleta de amostras de 
recursos biológicos e, eventualmente, de informação associada aos mesmos, para fins 
científicos e tecnológicos e de interesse para um variado grupo de instituições publicas e 
privadas, nacionais e internacionais. Dentre estas podem ser citadas universidades, jardins 
botânicos e zoológicos, empresas do setor químico-farmacêutico, de pesquisa e 
desenvolvimento dos setores agrícola e industrial, organizações não governamentais, dentre 
outras. 

Dada a diversidade de atividades passíveis de serem realizadas por interessados em 
acessar recursos biológicos que ocorrem em condições in-situ, uma lei de acesso aos 
recursos biológicos deverá estabelecer mecanismos institucionalizados relacionados com o 
"Consentimento Prévio Fundamentado-CPF" baseando-se em "Termos Mutuamente 
Acordados-TMA", visando permitir uma negociação ágil e facilitada sobre a repartição 
justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização sustentável dos recursos biológicos 
em questão, antes da concessão formal do acesso. Os aspectos anteriores sugerem a 
identificação de uma instituição ponto focal no âmbito ministerial que funcionará como 
autoridade aplicadora da Lei. Este ponto focal deverá acionar, sempre que necessário, 
instituições nacionais especializadas no intercâmbio de recursos biológicos para o exame de 
solicitações de acesso e fundamentação de pareceres. A política nacional de acesso aos 
recursos biológicos, bem como os procedimentos necessários para a sua plena 
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implementação e atualização, deverá ser estabelecida e supervisionada por "instancia 
superior", tentativamente uma "Comissão Nacional". 

A autorização de acesso estará condicionada ao estabelecimento de "Contrato de 
Acesso", instrumentos de valor legal firmado por representante da autoridade aplicadora e 
por representante autorizado de instituições interessadas do país e do exterior. Em nenhuma 
circunstância o acesso deverá ser autoriz.ado antes do estabelecimento de Contrato de 
Acesso entre as partes interessadas, mesmo se reconhecendo a dificuldade de se especificar, 
a priori, os materiais a serem coletados. Termo aditivo ao contrato poderá ser 
confeccionado, a posteriori, especificando os materiais coletados e aqueles a serem 
enviados ao exterior. 

Contratos de Acesso são instrumentos legais de autorização de acesso emitidos 
pela instituição ponto focal, após consulta com instituições especializadas, estabelecendo 
responsabilidades e obrigações mutuamente acordadas entre as partes contratantes. Modelos 
de Contratos de Acesso normalmente incluem, quando pertinente: a) a identificação das 
partes contratantes, inclusive designação de responsáveis científicos e técnicos; b) objetivos 
gerais e específicos do contrato e) recursos biológicos a serem acessados; d) as localidades 
a serem visitadas durante a expedição de coleta; e) direitos e obrigações das partes 
contratantes"; f) dispositivos para solução de controvérsias; g) prazos de vigência e 
mecanismos para prorrogação do contrato; h) eventuais contrapartidas financeiras e 
proposta detalhada de financiamento das atividades previstas. 

Como possíveis instituições especializadas, especial atenção devera ser dada àquelas 
com ampla massa crítica e tradição de atuação em setores chaves da economia. Dentre 
estas, se destacam a FIOCRUZ, na área de saúde, a EMBRAP NCENARGEN na área de 
agricultura, o IBAMA, no que se refere ao manejo de áreas protegidas e recursos naturais 
renováveis; a FUNAI, no que se refere a comunidades de indígenas; a Fundação André 
Tosello para microorganismos de uso industrial, alem de outras organizações como 
associações de produtores tradicionais, museus, jardins botânicos e zoológicos. 

A atuação da instituição ponto focal no âmbito ministerial seria regulamentada e 
supervisionada por uma Comissão Nacional definida na lei, na qual estariam representados 
as principais instituições governamentais, organizações não-governamentais, comunidades 
tradicionais de agricultores e populações de indígenas, setor acadêmico e cientifico e o setor 

9 Item obviamente variável que inclui, dentre outros: a) a indicação de beneflcios econômicos, sociais, 
tecnológicos, científicos e culturais derivados da utilização dos recursos biológicos objeto do contrato; b) a 
determinação da titularidade sobre eventuais direitos de propriedade intelectual derivados da comercialização 
de inovacoes derivadas dos recursos biológicos em questao; e) condições para repasse dos recursos biológicos 
acessados e de seus derivados para terceiras partes; d) obrigação de informar a instituição provedora sobre 
informações sobre uso posterior dos recursos biológicos em questão, bem como sobre condições de 
conservação dos mesmos ; e) condições para repatriaríamento dos recursos coletados para o país de coleta ; f) 
responsabilidades por manejo inadequado ou extravio das amostras coletadas e; g) necessidade de depósito do 
conjunto de amostras coletadas em coleção nacional ou. quando julgado conveniente, coleção internacional 
indicada pelas partes. 
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privado. Tanto quanto possível, devem fazer parte desta Comissão representantes do 
Ministério do Meio Ambiente, Ministério das , Relações Exteriores, Ministério da 
Agricultura e Abastecimento, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Industria e 
Comercio, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, alem de representantes da 
sociedade mais diretamente ligados a temática da conservação e uso sustentável dos 
recursos biológicos, como ONG's, comunidade acadêmica, organizações de produtores 
rurais. Dentre as atribuições da Comissão Nacional estariam o estabelecimento de 
políticas, procedimentos e normas relacionadas ao acesso aos recursos biológicos. 

Condições especiais de acesso podem ser especificadas para a coleta de recursos 
biológicos mantidos in-situ realizada por equipes pertencentes a instituições nacionais. 
Neste caso, seria possível a dispensa, quando for o caso, da necessidade de emissão de 
contrato de acesso e o estabelecimento de prazos mais dilatados para a validade do período 
de coleta. No entanto, a instituição ponto focal ou outra por esta especificada, deverá ser 
informada dos materiais coletados in-situ, após o término da expedição de coleta. A 
remessa para o exterior dos materiais obtidos in-situ por instituições legalmente 
estabelecidas no país deverá obedecer as condições previstas para o acesso aos recursos 
biológicos mantidos em condições ex-situ, conforme discutidas a seguir. 

4- Condições para o acesso aos recursos biológicos mantidos em condições ex-sltu. 

Neste caso, são estabelecidas condições para acessar recursos biológicos, inclusive 
os recursos genéticos, mantidos em coleções de plantas, animais e microorganismos 
mantidos mantidas fora das suas áreas naturais de ocorrência. Nesta situação estão incluídos 
os recursos biológicos mantidos em bancos de germoplasma ( coleção de base, coleção 
ativa, coleção de campo, núcleos de criação animal), herbários, coleções científicas e 
coleções de trabalho, mantidas por instituições científicas e de pesquisa e desenvolvimento 
legalmente estabelecidas no país, do setor público e privado. Adicionalmente, os materiais 
conservados nestas coleções se referem tanto as espécies nativas do Brasil como, também, 
as espécies exóticas introduzidas. 

Procedimentos similares aos necessários para acessar recursos biológicos mantidos 
em condições in-situ podem ser aplicados para se conceder o acesso as coleções ex-situ. 
Assim, a identificação de instituição ponto focal no âmbito ministerial e o estabelecimento 
de rede de instituições certificadas, supervisionada por instancia superior, tentativamente 
uma Comissão Naeíonal'", devem ser autorizadas a transferir recursos biológicos para 
instituições do exterior mediante condições negociadas, estabelecidas em Acordos de 
Transferencia de Material. 

A necessidade do estabelecimento de rede de instituições certificadas, autorizadas a 
transferir recursos biológicos de coleções ex-situ existentes no país para interessados no 

10 A mesma prevista para supervisionar o acesso a recursos biológicos mantidos em condições in-situ. Tanto 
quanto possível, examinar a possibilidade de estender o mandato de comissão já existente, para fins de acesso 
aos recursos biológicos. 
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exterior mediante condições pré-estabelecidas, se justifica pelo grande número de 
instituições mantendo coleções e pelo número elevado de amostras mantidas nas mesmas. 
Somente no caso de agricultura e alimentação, estima-se existirem cerca de 200 mil 
amostras mantidas pelas instituições participantes do Programa Conservação e Uso de 
Recursos Genéticos, coordenado pela Embrapa. Este número pode ser de 4 a 5 vezes 
superior, caso sejam incluídos materiais mantidos em outras coleções de plantas, animais e 
microorganismos existentes no país. 

Acordos de Transferencia de Materia111, podem contemplar os seguintes itens, 
quando julgados pertinentes: a) autorização prévia de provedor de material, no caso de 
materiais depositados na coleção sob condições especiais de liberação para terceiros, 
inclusive materiais protegidos por direitos de propriedade intelectual; b) restrição para uso 
exclusivo em pesquisa cientifica/tecnológica; e) não transferencia do material para 
terceiros; d) solicitação de informação e relatórios sobre pesquisas efetuadas com o material 
em questão, após transferencia; e) reconhecimento da origem e/ou fonte do material em 
publicações; t) obrigações sobre a repartição de beneficios econômicos derivados da 
utilização do material; g) proibição de obtenção de direitos de propriedade intelectual sobre 
os materiais transferidos; h) responsabilidades enquanto o monitoramento dos materiais, no 
caso de permissão de liberação dos materiais para terceiros; i) eventuais prazos de duração 
das condições impostas no momento da transferencia. 

Outros arranjos contratuais podem ser estabelecidos para a transferencia de recursos 
biológicos mantidos em coleções ex-situ, estabelecendo clausulas especificas para 
transferencia de tecnologia, dentre outras julgadas pertinentes pelas partes interessadas. 

S~ O caso dos Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação (RGAA). 

Por recursos genéticos para agricultura e alimentação entende-se os materiais 
genéticos de valor atual ou potencial utilizados em sistemas de produção agrícola e 
pertencentes as seguintes categorias: a) espécies silvestres; b) espécies de parentes 
silvestres das plantas cultivadas; e) raças locais de plantas e animais; d) variedades 
primitivas ou obsoletas; e) variedades de plantas e raças animais modernas; t) linhagens de 
melhoramento e populações experimentais; g) linhagens com características genéticas e 
citogenéticas especiais. Recursos genéticos de algumas destas categorias podem ser 
encontrados tanto em condições in-situ como em condições ex-situ; tais como as espécies 
silvestres, parentes silvestres de plantas cultivadas, raças locais e variedades primitivas ou 
obsoletas. 

Desde os primórdios da agricultura, as espécies de plantas cultivadas e raças animais 
atravessaram as fronteiras políticas dos países por meio de interações ecológicas ou por 
interferência humana. Países desenvolvidos e em desenvolvimento dependem das espécies 
de plantas e animais exóticos introduzidos para a produção sustentável de produtos de 

11 Barton, J.H. and Siebeck, W. E. (1994) Material Transfer Agreements in Genetic Resources Exchange-The 
case oflnternational Agriculture Research Centres. IPGRI, Issues in Genetic Resources N" 1. 61 p. 
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origem agrícola. Por exemplo, a batata, o tomate, o milho, o amendoim, o girassol, as 
abóboras, o cacau, a seringueira, o feijão (Phaseolus), a mandioca, todas estas espécies de 
origem americana, são intensivamente cultivadas em outras regiões do mundo, tendo 
inclusive levado à origem de centros secundários de diversidade genética em algumas 
delas, após sua introdução. Por outro lado, dezenas de espécies exóticas cultivadas nas 
América tem seu centro de origem em outras regiões do mundo, tais como o trigo, a cevada, 
a soja, o arroz, a cana-de-açúcar, o sorgo, o dendê, o coco, os citros, a manga, dentre muitas 
outras mais. Esta dependência dos países por plantas e animais exóticos, significa que 
nenhum país é auto-suficiente por RGAA, por mais rico que seja em recursos biológicos 
autóctones. 

Cerca de 6 milhões de amostras de recursos genéticos utilizados em agricultura e 
alimentação são conservadas em cerca de 1300 bancos de germoplasma ex-situ existentes 
em âmbito mundial12• A distribuição regional destes materiais é apresentada na tabela a 
seguir: 

Região Acessos Bancos de 
germoplasma 

' 
1.,. ' . Numero· % , Numero %• 

Africa 353 523 6 124 10 
América Latina e Caribe 642 405 12 227 17 
América do Norte 762 061 14 101 8 
Saia 1533 979 28 293 22 
Europa 1934574 35 496 38 
Oriente próximo 327 963 6 67 5 
Total (regiões) 5 554 505 100 1308 100 

CGIAR 593 191 12 
Total 6 147 696 1 320 

A maior parte dos recursos genéticos mantidos em bancos de germoplasma ex-situ 
se referem às espécies de cereais (48%), leguminosas de grão {16%), forrageiras (10%), 
hortaliças (8%), frutas, inclusive Musa (4%), raízes e tubérculos (4%). Outros grupos de 
plantas, ai incluídas plantas industriais (fibrosas, oleaginosas não alimentícias, ornamentais, 
etc.) são responsáveis pelos outros 10% do total de recursos genéticos mantidos em 
coleções ex-situ. 

As atividades de melhoramento genético vegetal e animal tem se baseado no acesso 
facilitado às diferentes categorias de recursos genéticos para agricultura a alimentação, 

12 FAO Tlre itate ofThe World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome, Italy. April, 1996. 
336p. 
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como fonte inicial de variação para o desenvolvimento de variedades de plantas e raças 
animais. Centenas de materiais genéticos são avaliados para a seleção de genótipos a serem 
utilizados em cruzamentos dirigidos, fazendo com que as variedades modernas incorporem 
no seu genoma genes de origens e fontes variadas ao longo do processo de melhoramento. 
Por exemplo, a variedade de trigo VEERY, liberada pelo Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maiz y Trigo-CIMMYT em 1977, foi desenvolvida após 3170 
cruzamentos entre 51 patemais originários de 26 países 13• 

Ate o presente, as nações tem exercitado pouco ou nenhum controle sobre o 
intercâmbio de RGAA. Expedições para a coleta de recursos genéticos com a participação 
de instituições do exterior tem sido autorizadas, normalmente condicionadas ao depósito 
das amostras coletadas em coleções nacionais e a participação de pesquisador de instituição 
nacional no projeto de coleta. No entanto, na maior parte dos casos, não são feitas 
exigências adicionais relacionadas com o uso posterior das amostras enviadas para o 
exterior. 

O intercâmbio internacional de RGAA tem sido praticado sem maiores formalidades 
e fundamentado na reciprocidade de tratamento entre instituições, normalmente sob a 
coordenação de instituição nacional credenciada. Cerca de 650 000 amostras de RGAA são 
intercambiadas anualmente pelo sistema multilateral informal estabelecido entre instituições 
de pesquisa e desenvolvimento, principalmente para fms de conservação e para a realização 
de ensaios de avaliação e desenvolvimento de novas variedades de plantas e raças animais. 
Deste sistema de intercâmbio, se beneficiam empresas de produção de sementes do setor 
privado, instituições publicas de pesquisa e desenvolvimento, universidades, jardins 
botânicos e zoológicos, centros internacionais de pesquisa agrícola, dentre outros. 

O acesso facilitado aos recursos genéticos para agricultura e alimentação tem sido 
uma das principais razões para o contínuo lançamento de novas variedades de plantas e 
raças animais, responsáveis pelo aumento da oferta de alimentos e produtos do setor 
primário. Por esta razão, políticas de conservação e uso dos recursos genéticos estão 
fortemente ligadas àquelas visando à segurança alimentar da população mundial. 

As condições de acesso para RGAA praticadas até o presente incluem modalidades 
bastante variadas de acordos bilaterais e multilaterais, estabelecidos em função da natureza 
dos recursos genéticos em questão, das características dos parceiros e dos interesses 
envolvidos. Ambas estratégias apresentam vantagens e desvantagens, como discutidas a 
seguir. 

Acordos bilaterais tem sido preferidos para o intercâmbio de recursos genéticos de 
interesse especifico de poucos países e, normalmente, envolvendo espécies percebidas 
como de valor estratégico pelo país de origem, tais como plantas medicinais e industriais. 

13 Ver parte da genealogia da variedade de trigo VEERY em: IPGRI (1996) Access to plant genetic resources 
and the equitable sharing of benefi.ts: a contribution to the debate on systems for the exchange of gennpl.asm. 
Issues in Genetic Resources Nº 4. 86 p. 
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A estrutura de arranjos bilaterais, hem como suas regras e objetivos podem ser ajustadas 
com relativa facilidade, pois dependem da vontade e interesse de somente duas partes. 
Acordos bilaterais são normalmente mais flexíveis, sendo moldados de acordo com as 
necessidades presentes das partes interessadas. Normalmente apresentam prazos bem 
estabelecidos de duração, sendo dissolvidos após atendimento dos objetivos propostos. Por 
estas razoes, acordos bilaterais tem custos operacionais relativamente baixos e adequados a 
capacidade de financiamento das partes contratantes. Adicionalmente, permitem a inclusão 
de itens relacionados com a posterior utilização dos materiais intercamhiados, tais como a 
repartição de beneficios monetários derivados da utilização comercial dos materiais 
desenvolvidos, transferencia de tecnologia, direitos de propriedade intelectual, autoria em 
publicações, dentre outras possibilidades. O Brasil celebrou acordos bilaterais para a troca 
de recursos genéticos de espécies de Hevea (seringueira), Elaeis (dendê e caiaué), 
Theobroma (cacau e cupuaçu), dentre outros. 

Acordos multilaterais, por sua vez, tem sido preferidos para o intercâmbio de 
recursos genéticos cuja variabilidade genética esteja sendo conservada por um número 
expressivo de países, tanto em condições in-situ como em condições ex-situ, caso típico 
daquelas espécies em relação às quais se verifique alta interdependência mundial por 
recursos genéticos. Neste casos, instituições de pesquisa nacionais e internacionais 
conservam somente parte da variabilidade intra-específica e entre espécies afins, para grupo 
de espécies normalmente associado a matriz de alimentação básica da população humana ou 
pertencente às cadeias de produção de alimentos. Para estas espécies, são comuns coleções 
compostas por recursos genéticos de origens bastante diversas como, por exemplo, a 
coleção de recursos genéticos de arroz mantida pelo Intemational Rice Research Institute 
lRRI, com cerca de 80 000 acessos, que contem materiais obtidos de ll l países14• Como 
principais vantagens de acordos multilaterais podem ser citadas: a) acesso a ampla 
variabilidade genética, intra e inter especifica, existente em coleções internacionais e 
nacionais, que dificilmente seria manejada por somente um ou poucos países; b) maiores 
oportunidades para o intercâmbio e "screening" de materiais genéticos, aumentando as 
chances de uso dos mesmos; e) custos compartilhados de conservação, caracterização, 
avaliação, movimentação de amostras e distribuição de informação; d) uso de instrumentos 
legais padronizados para intercâmbio de amostras. 

Acordos multilaterais com cláusulas padronizadas e desburocratizadas de acesso, 
portanto, devem ser preferidos para espécies fortemente associadas a matriz de alimentação 
alimentar devido, principalmente, a: a) o elevado número de amostras sendo intercambiadas 
anualmente; b) o alto nível de interdependência dos países por este tipo de material; c) as 
dificuldades de serem celebrados acordos bilaterais entre países de origem para espécies de 
ampla distribuição geográfica, mantidas em vários bancos de gennoplasma e de alta 
demanda; d) a necessidade de se manter acesso fácil e ágil a estes recursos genéticos para 
instituições de pesquisa na área de melhoramento genético e a importância destas atividades 
pesquisa para a segurança alimentar da população. Alem disso, obstáculos de ordem prática 

14 IPGRI (1996) Access to plant genetic resources and the equitable sharing of benefits: a contribution to the 
debate on systems for the exchange of germplasm. Issues in Genetic Resources N° 4. 86 p. 
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·- relacionados com a determinação da origem dos materiais usados no desenvolvimento de 
variedades melhoradas de plantas e raças animais, a ausência de informações sobre a 
origem de cerca de 40% dos materiais mantidos em coleções ex-situ e a dificuldade de 
serem estabelecidas fórmulas práticas, factíveis e agilizadas de repartição de beneficias, 
sugerem que, pelo menos para este grupo de espécies, mecanismos de acesso mais 
facilitados sejam perseguidos. 

Reconhecendo que as nações podem decidir estabelecer outras modalidades 
contratuais para intercambiar seus recursos genéticos, restaria se buscar em foros 
multilaterais uma definição dos recursos genéticos que fariam parte de arranjos multilaterais 
para intercâmbio de germoplasma, uma vez que o termo "recursos genéticos para 
agricultura e alimentação" inclui número indefinido de espécies, certamente muito acima do 
que a maior parte dos países em desenvolvimento percebem como passível de inclusão 
nestes tipos de acordos. Uma solução para este problema seria o estabelecimento de um 
anexo aos termos do acordo multilateral, no qual as partes contratantes designariam que 
gêneros ou espécies seriam acessadas de forma mais facilitada e por termos padronizados 
constantes do acordo. Este anexo poderia ser periodicamente revisado no sentido se 
aprimorar o escopo das espécies objeto do acordo15• 

Definir o escopo de um acordo multilateral e um desafio considerável, envolvendo 
interesses de ordem diversa oriundos da diferença de percepção de valor sobre os recursos 
genéticos em discussão, questões importantes de ordem técnica e aspectos relacionados a 
propriedade física e intelectual sobre recursos genéticos ou produtos deles derivados. 
Adicionalmente, o escopo de qualquer acordo deve ser suficientemente atrativo, incluindo 
materiais genéticos de valor potencial e atual de interesse para a maioria das partes 
contratantes. 

Um bom começo para a discussão do escopo de um acordo multilateral para o 
intercâmbio de recursos genéticos seria buscar o consenso sobre a necessidade de lista 
inclusiva das espécies mais importantes para a alimentação mundial, reconhecendo a 
importância dos recursos genéticos para a segurança alimentar. Uma primeira abordagem 
para esta questão foi fornecida por Prescott-Allen et ai (1990)16, uma compilação de dados 
sobre 103 espécies responsáveis por 90% do fornecimento de alimentos, consumidos em 
146 países. 

Um refinamento da lista de espécies poderia fazer uso de outros critérios para 
inclusão/exclusão de recursos genéticos, tais como: a) escopo definido por categoria de 
recursos genético; b) escopo definido por data de coleção (antes ou depois da entrada em 
forca da CDB); e) escopo definido por estratégia de conservação (ex-situ ou in-situy; d) 

15 SAREC (1995) Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: Towards a Multilateral Agreement. 
Proceedings from an informal consultation held in Stockholm, 1-2 March 1995. Conference Reports 1995:1. 
25 p. 

16 Prescott-Allen, R. and Prescott-Allen, C. (1990) How many plants feed the world? Conservation Biology. 
4 (4):365-374. 
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- escopo definido por taxa ou genepool; e) escopo definido por tipo de propriedade (pública 
ou privada); f) escopo definido por intenção de uso. O escopo poderia ser ainda definido 
por uma combinação destes critérios de inclusão/exclusão 17. 

Os principais beneficios para o país em participar de um sistema multilateral com as 
características descritas acima, enfatizando o intercâmbio facilitado aos recursos genéticos 
de espécies associadas a matriz de alimentação da população humana, são: a) acesso a 
ampla variabilidade genética, intra e inter-especifica de recursos genéticos de plantas e 
animais mantidos em bancos de germoplasma de instituições nacionais e internacionais; b) 
acesso a bases de dado contendo informações sobre origem, caracterização e avaliação de 
germoplasma; e) acesso a tecnologias de conservação e uso sustentável de recursos 
genéticos; d) participação em atividades de pesquisa conjunta; e) acesso a fontes de 
financiamento e a atividades de treinamento e desenvolvimento institucional. 
Adicionalmente, o maior beneficio coletivo derivado da implantação de sistema 
multilateral, conforme descrito, seria o de proporcionar o desenvolvimento contínuo de 
variedades de plantas e raças animais, contribuindo para a produção sustentável de 
alimentos básicos para a população. 

Por outro lado, a preparação de uma lista nacional de espécies associadas a matriz de 
alimentação básica da população é altamente recomendável, visando o estabelecimento de 
mecanismos facilitados de intercâmbio de germoplasma com instituições de pesquisa em 
conservação e melhoramento genético do exterior em relacao à estas espécies. De forma 
similar, lista de espécies de intercâmbio restrito deve ser preparada, no sentido de que sejam 
especificadas condições particulares de negociação quando do intercâmbio de germoplasma 
destas espécies com instituições do exterior. Ambas listas estariam sujeitas a revisão 
periódica no sentido de serem ajustadas as necessidades do país em termos de cooperação 
cientifica e tecnológica no âmbito nacional e internacional. 

6- Recomendações 

Tomando-se por base o exposto acima, são feitas as seguintes recomendações para a 
formulação de lei sobre condições de acesso aos recursos biológicos: 

• Incluir na lei, capítulo "Das Disposições Gerais", definindo de forma precisa alcance da 
lei e seus objetivos, alem das necessárias justificativas e motivações para a elaboração 
da mesma. Tanto quanto possível, a lei devera se limitar aos aspectos técnicos, legais e 
institucionais relacionados com a obtenção de amostras de recursos biológicos por 
usuários e demais interessados do país e do exterior, evitando-se legislar sobre aspectos 
gerais relacionados com a conservação e uso da diversidade biológica em geral, situação 
passível de gerar conflitos com a legislação ambiental existente; 

• Incluir na lei, capítulo " Das Atribuições Institucionais", criando estrutura institucional 
capaz de processar, analisar e negociar condições para o acesso aos recursos biológicos, 
de forma ágil, descentralizada e desburocratizada. Adicionalmente, criar instancia 

17 IPGRI, 1996 
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superior para supervisionar o sistema criado e deliberar sobre assuntos relevantes neste 
domínio; 

• Incluir na lei, capítulo "Do Uso dos Termos", definindo de forma precisa os termos 
mais importantes para efeito desta Lei. Tanto quanto possível, buscar definições já 
discutidas e aceitas por foros multilaterais de negociação relacionados com este assunto, 
como a Comissão de Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação da F AO e a 
Conferencia das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica. Necessariamente 
deverão ser definidos os seguintes termos: acesso aos recursos biológicos, amostra de 
recursos biológicos, diversidade biológica, recursos biológicos, recursos genéticos, 
espécies domesticadas cultivadas, espécies silvestres, condições ex-situ, condições in 
situ, país de origem, germoplasma, país provedor de recursos biológicos, país receptor 
de recursos biológicos e expedição de coleta; 

• Incluir na lei, capítulo "Das Condições de Acesso", especificando de fonna clara e 
precisa condições gerais para o acesso aos recursos biológicos mantidos em condições 
in-situ, bem como para aqueles recursos biológicos mantidos em condições ex-situ. 
Entende-se como condições gerais, as responsabilidade institucionais (incluindo 
requerimentos para atendimento do "Consentimento Prévio Fundamentado"), o escopo 
dos recursos biológicos objeto da lei e cláusulas sobre repartição de benefícios (em 
atendimento a necessidade de "Termos Mutuamente Acordados"). Os detalhes destes 
procedimentos deverão ser estabelecidos na regulamentação da lei, sob a supervisão da 
instancia superior criada. As condições para o acesso aos recursos genéticos para 
agricultura e alimentação, mantidos tanto em condições in-situ como em condições ex 
situ, deverão merecer análise particular. Experiências passadas nesta área bem como 
tendências de negociação multilateral sobre este assunto deverão, necessariamente, 
guiar o estabelecimento destas condições particulares de acesso. Da mesma forma, 
condições especiais devem ser estabelecidas para a coleta de amostras de recursos 
biológicos da espécie humana, para fins restritos a pesquisa cientifica e tecnológica, 
particularmente na área medica; 

• Incluir na lei, capítulo " Das Sanções Administrativas" especificando penalidades e para 
o desrespeito à lei. O maior problema a ser definido, está relacionado com o desrespeito 
as condições estabelecidas para a liberação para terceiros dos materiais acessados por 
instituições do exterior, no que se refere ao monitoramento do processo, comprovação 
da infração e efetiva aplicação dos termos da lei, no âmbito internacional; 

• Criar ou identificar Comissão Nacional para estabelecer políticas de âmbito nacional 
relacionadas com o acesso aos recursos biológicos, supervisionar e regulamentar o 
disposto na Lei, composta de representantes do Ministério do Meio Ambiente, 
Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura e Abastecimento, 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Industria e Comercio, Ministério da 
Educação, Ministério da Saúde, alem de representantes da sociedade mais diretamente 
ligados a temática da conservação e uso sustentável dos recursos biológicos, como 
ONG's, comunidade acadêmica e setor privado. 
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• Preparar lista inclusiva das espécies mais fortemente associadas a matriz de alimentação 
da população visando estabelecer condições facilitadas de acesso e intercâmbio de 
gennoplasma com instituições de pesquisa em conservação e melhoramento genético do 
exterior voltadas para o desenvolvimento de variedades de plantas e raças animais. 

• Preparar lista de espécies de uso restrito para fins de acesso, visando estabelecer 
condições especiais de negociação quando do intercâmbio de germoplasma das mesmas 
com instituições interessadas do exterior. 
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