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Encontro Internacional "Diversidade Eco-Social e Estratégias 
de Cooperação entre Ongs na Amazônia" - Belém, 13/6/1994. 

Perspectivas de Futuro: Biotecnologia e Direitos Indígenas. 
Ricardo Arnt - Instituto Socioambiental. 

1. A vantagem comparativa. 

A biotecnologia jã foi reconhecida como estratégica 
para o desenvolvimento brasileiro. São evidentes a enorme 
riqueza do patrimônio biogenético do pais, a disponibilidade 
de terras e o potencial de expansão da fronteira agricola. 

O Brasil pode aproveitar os recursos do seu patrimônio 
natural e desenvolver· a biotecnologia para alavancar 
recursos, especialmente para a abandonada região Norte onde 
a megadi versidade se concentra. Dispõe da experiência de 
populações tradicionais (índios, seringueiros, ribeirinhos), 
tem alguma capacidade instalada de pesquisa (estatal) e as 
empresas nacionais já mostraram que sabem aproveitar 
oportunidades econômicas quando elas se abrem, embora sejam 
pouco capazes de abrí-las (especialmente quando se trata de 
correr riscos). 

Entretanto, inexiste, no Brasil, reconhecimento a 
direitos de propriedade intelectual "tradicionais" - índios, 
seringueiros, ribeirinhos e agricultores que, ao longo dos 
anos, descobriram, selecionaram e manejaram espécies com 
propriedades farmacêuticas, alimentícias e agricolas. O 
sistema de patentes não protege a cultura ·popular e as 
empresas de biotecnologia têm livre ac~sso tanto a rec~rsos 
quanto à informações de domínio público. Hã poucos 
obstáculos para a privatização desse patrimônio difuso. 

o Brasil dispõe de uma f ormidâvel base de recursos 
genéticos para o desenvolvimento da biotecnologia mas carece 
de cultura, instrumentos e leis que garantam o 
reconhecimento de direitos oriundos dos direitos de 
propriedade intelectual tradicionais. 
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Mas, diante da perspectiva das biotecnologias, a 
sensibilidade politica à-questão vem aumentando. O Programa 
de Governo do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, é um 
dos que ressalta: 

"Desenvolvendo seu potencial bioambiental, o Brasil 
deve tornar dinâmica a vantagem comparativa 
representada pela sua biodiversidade, isto é, torná-la 
permanentemente adequada para suprir um mercado 

mundial em expansão. As imensas reservas naturais do 
Brasil e sua extraordinária biodiversidade constituem 
a mais importante, senão a única, vantagem 
comparativa do pais com longa perspectiva de futuro. 
Identificar e explorar ecologicamente estes recursos 
naturais que possuimos e ofereçê-los, em troca de vantagens 
nas relações econômicas e politicas 
internacionais, além de suprir partes das 
necessidades internas do país é uma estratégi 
a central para o desenvolvimento nacional". {PT. 
1994, p.92} 

2. o Acordo Merck-Costa Rica. 

Nos países em desenvolvimento a falta de capital e 
tecnologia induzem à atração de capital e tecnologia 
estrangeiras. No campo das biotecnologias, vêm se sucedendo 
os acordos entre países detentores de biodiversidade e 
empresas privadas estrangeiras. A Glaxo, empresa 
farmacêutica ingl~sa, fechou um acordo de prospecção das 
florestas de Gana. A Novo, da Dinamarca, uma das maiores 
produtoras de enzimas do mundo, fez acordo de pesquisa na 
Nigéria. Uma rede de empresas privadas e organizações 
inglesas opera nos Camarões. Também no Brasil, há várias 
iniciativas em desenvolvimento. 

Hâ acordos que merecem ser acompanhados, como o dos 
Kuna, do Panamá, com o Smithsonian Tropical Research 
Institute, desde 1983, ou o Projeto Etnobotânico de Belize, 
estabelecido em 1987 com o Jardim Botânico de Nova Iorque, 
com apoio do Instituto Nacional do Câncer dos EUA e a USAID. 
Dentro deste contexto, merece ainda mais atenção o acordo da 
Costa Rica com a Merck. Em 1991, a Costa Rica firmou um 
acordo com a Merck, a maior empresa farmacêutica do mundo, 
para a prospecção de espécies medicinais. A multinacional 
participa - com US$ 1,3 milhões - de um "pool" de 
financiamentos de universidades, fundações e agências 
governamentais e não-governamentais norte-americanas e 
européias, para o Instituto Nacional de Biodiversidad 



(Inbio), centro de pesquisa estabelecido pelo governo costa 
riguenho, realizar o inventário nacional da flora e fauna. 

o InBIO mobilizou e treinou a população de parques e 
reservas florestais - especialmente os jovens - contratando 
os para o trabalho de seleção e coleta de espécies. o 
acordo, de dois anos de duração, prevê a cessão de 10.000 
espécies de plantas, animais e microorganismos do Inbio à 
Merck e também pagamento à Costa Rica de uma percentagem dos 
direitos de comercialização de produtos que vierem a ser 
elaborados pela empresa. (JOYCE, Christopher, 1991). 

Setores nacionalistas criticam o acordo como lesivo ao 
interesse costariguenho. US$ 1, 3 milhões é o preço de um 
filme barato, ou o orçamento anual de uma Ong ambientalista 
de grande porte. Como acordo bi-lateral, é pouco. Sobretudo 
quando se sabe que a quantia representa o, 7% do orçamento 
anual da Merck para pesquisa e menos de 1% do seu custo 
médio para desenvolvimento de uma nova droga (CIR Comment, 
1993, p.17). Para quem gasta US$ 130 a 200 milhões para 
fabricar uma nova droga, US$ 1,3 milhões não é nada. 

Mesmo assim, o acordo pode ser lucrativo. o World 
Resources Insti tute estimou que se dez drogas comerciais 
forem desenvolvidas e a Merck pagar 2% em royalties, a Costa 
Rica poderá receber, por ano, mais do que recebe pela venda 
de bananas e café, seus dois maiores itens de exportação 
(CRS Report for Congress, 1993, p , 12). Trata-se de um 
cálculo otimista. ·Em geral, para descobrir apenas uma droga 
nova é necessário investigar 10 mil espécies. Além disso, 
desconhece-se qual é, realmente, o percentual de royalties 
da Costa Rica. 

Apesar dos poréns, o mérito do acordo está no 
reconhecimento formal dos direitos de soberania e 
comercialização de um pais sobre seus recursos genéticos - 
no espirita da Convenção Sobre Biodiversidade. Isso porque, 
em geral, as empresas transnacionais simplesmente se 
apoderam de espécies e conhecimentos onde quer que estejam, 
beneficiando-se da ausência de legislação que os proteja. 
Regular esse livre acesso através de leis e fiscalização 
adequadas torna-se cada· vez mais um imperativo para os 
países detentores de megadiversidade. o arranjo entre a 
Merck e a Costa Rica lança pressupostos para acordos futuros 
- como o Brasil poderia estabelecer. (ARNT, 1992 e 1994) 
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3. Os Direitos Voláteis. 

Os principies anunciados na Convenção da 
Biodiversidade constituem as propostas de legislação mais 
avançadas para a proteção dos direitos de propriedade 
intelectual. No entanto, sua linguagem genérica e vaga 
revela, na prática, o quanto é problemática a garantia real 
dos direi tos de povos indigenas e populações tradicionais 
sobre conhecimentos e tecnologias por eles desenvolvidas. A 
virtude da Convenção está em "estimular" os signatários a 
preservar e respeitar esses conhecimentos e a promover sua 
aplicação com a aprovação e a participação dos povos 
tradicionais, "encorajando" a distribuição equitável dos 
beneficies do seu uso. A virtude está na boa intenção. 

Do ponto de vista prático-legal, "não há obrigação, em 
legislação internacional existente ou proposta, que 
reconheça quaisquer direitos de propriedade para povos 
indígenas sobre conhecimentos científicos tradicionais" (CRS 
Report For Congress. 1993. p 43). É esse vazio politico que 
está sob escrut1nio de diversas iniciativas internacionais, 
nacionais, privadas, governamentais e não-governamentais, 
que buscam, por vários meios, balizar a questão, lançando 
parâmetros, criando leis, protegendo interesses e coibindo 
abusos. 

É o caso, por exemplo, da "Carta dos Povos Tribais 
Indigenas das Florestas Tropicais", de Penang, Malásia, em 
1992, que pede o controle dos benefícios gerados por 
produtos derivados de conhecimentos tradicionais. É o apêlo 
da Sociedade Internacional de Etnobiologia, fundada em 
Belém, em 1988. Está no espirita da Declaração de Manila, do 
Simpósio Asiático de Plantas Medicinais, em 1992, que propôs 
um código específico de conduta para multinacionais 
coletoras de recursos biológicos. o próprio governo norte 
americano reconheceu o direito indígena sobre propriedade 
intelectual como direito humano básico, adotando-o na Seção 
de Direitos Humanos da Lei Sobre Operações Estrangeiras, em 
1993. 
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Entre as iniciativas em curso destacam-se: 

* A nova Organização Mundial do comércio, que sucedeu 
o GATT, deve estabelecer, através do Acordo sobre Aspectos 
Sobre Direi tos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 
Comércio (TRIPS), um instrumento de lei universal sobre 
propiedade intelectual, que deverá ser ratificado por todos 
os países-membros. 

* As "Conferências de Partes" da Convenção sobre 
Biodiversidade deverão afinar e definir aspectos da proteção 
do conhecimento tradicional e da transferência de tecnologia 
para a promoção da biodiversidade. 

* A Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(World Intellectual Property Organization - WIPO) trabalha 
para a elaboração de um tratado mundial de harmonização de 
patentes que contemple o reconhecimento de propriedade 
intelectual tradicional.· 

* o Grupo de Trabalho Sobre Populações Indigenas das 
Nações Unidas (United Nations Working Group on Indigenous 
Populations), vem trabalhando desde 1992 com propostas de 
proteção para direitos de propriedade intelectual de 
conhecimentos tradicionais. 

* O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos 
Estados Unidos criou um modelo de carta de Intenção para o 
estabelecimento de contratos de remuneração de Direitos de 
Propriedade Intelectual. Empresas privadas orientadas para o 
desenvolvimento sustentável, ongs e fundações, também 
propõem modelos e II Códigos de Ética II para relações 
contratuais, como a Fundação Para Etnobiologia (UK), a 
Sociedade Botânica da América, a Sociedade Internacional de 
Ecologia Química, a Sociedade Americana de Farmacognose ou a 
Estratégia de Biodiversidade Global (IUCN/WRI/PNUMA). 

* Em diversos países, há mobilizações para a criação 
de proteção legal para direitos de propriedade intelectual 
tradicional - como no Brasil, nas Filipinas e na Malásia. 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 



4. A Vida Como Ela É. 

Várias empresas de biotecnologia (farmácia e 
cosméticos, basicamente) estão negociando "direitos de 
acesso" para desenvolver pesquisa botânica entre povos 
indígenas na Amazônia. Muitas prometem algum tipo de 
pagamento imediato para os índios que assinem o contrato, 
pagamento a informantes ou algum tipo de acerto para dividir 
lucros gerados por uma descoberta valiosa. Algumas concordam 
em fazer pagamentos diretamente ãs comunidades indigenas, 
enquanto outras buscam fazer pagamentos através de Ongs que 
trabalham com os índios. 

Inúmeros problemas se colocam. Vou resumir alguns, 
tomando por base as observações do advogado Russel Barsh, do 
Departamento de Estudos Nativos Americanos da Universidade 
de Lethbridge, do Canadá, consultor de advogados indígenas 
da América do Norte (BARSH, Russel, 1994). 

1) Quem tem autoridade para assinar contrato? 
As comunidades indigenas têm suas regras sobre a 

propriedade ou o controle do conhecimento tradicional; quem 
pode usá-lo, quem pode ensiná-lo, quem pode aprendê-lo. o 
fato de alguém saber que certas plantas são boas para isso 
ou aquilo não significa que tenha o direito de vender ou 
ensinar essa inf armação. As empresas obtêm assinaturas de 
qualquer pessoa ou "líderes", mas se o contrato for 
questionado mais tarde, como um juiz não-índio entenderá as 
leis indígenas? 

2) os contratos são executáveis? 
Em um acerto contratual, nunca é boa idéia 11confiar" 

em alguém. Deve-se pensar no que pode ser feito se alguma 
coisa der errado. Se a empresa pesquisadora se recusar a 
pagar o que a comunidade considera devido, que tipo de 
recurso legal pode ser executado judicialmente? A empresa 
tem propriedades no Brasil que possam ser executada 
judicialmente? A comunidade indígena terá que ir para 
Londres ou outra cidade estrangeira para propor ação 
judicial? É preciso que o contrato tenha garantia legal, em 
propriedade ou dinheiro. 



3} A quem "pertence" os resultados da pesquisa? 
Não há forma de controlar o conhecimento depois dele 

ter sido dividido com pessoas de fora. A não ser que a 
comunidade divida claramente a "propriedade" dos resultados 
da pesquisa e todos os produtos derivados, não terá direito 
de participar das decisões tomadas sobre o uso do seu 
conhecimento. Co-propriedade implica problemas de 
executabilidade. Uma vez adquirida a informação, a empresa 
pode usâ-la de muitas formas e os indios podem nem ficar 
sabendo o que ela está fazendo. Se o conhecimento for usado 
de uma forma não acordada, como a comunidade poderá impedir? 
Usando tribunais estrangeiros? 

4} Como a comun í dade poderá ter uma "contabilidade" 
dos lucros? 

Como saber quanto dinheiro a empresa estâ ganhando com 
o conhecimento vendido? Imagine-se que a empresa promete 
pagar 10% dos seus lucros à comunidade. Tempos depois, envia 
um cheque de US$ 1.000. Como saber se isso corresponde a 10% 
dos lucros? Como ter acesso a relatórios financeiros de 
empresas estrangeiras? o governo brasileiro poderia ajudar 
indios a negociarem a apresentação de relatórios financeiros 
com empresas americanas e européias? 

5) Os contratos são ·transferiveis? 
Uma vez feito um contrato, as empresas poderão vender 

seus direitos a outras? Muitas empresas gostariam de 
negociar direitos adquiridos de exploração biológica na 
Amazônia com outras. Grandes empresas podem querer comprar 
de empresas pequenas direitos sobre exploração em grandes 
áreas para diminuir o risco de descoberta de uma mesma 
espécie. A comunidade pode acabar tendo que lidar com uma 
empresa que não conhecia antes. 

6) Quem recebe o dinheiro? 
É importante que a comunidade se organize para 

garantir que o dinheiro seja usado em seu benefício. Muitas 
empresas gostariam de trabalhar com indivíduos, favorecendo 
aqueles que "cooperam". Na América do Norte vários contratos 
de mineração em terras indígenas tornaram líderes tribais 



ricos e poderosos, provocando conflitos na comunidade. 
Grandes projetos, que fogem ao controle, tendem à corrupção. 

Como se vê, em se tratando de direitos de propriedade 
intelectual indígena, o ideal seria que as comunidades se 
"capacitassem" para conduzir suas próprias pesquisas em seus 
territórios. Nos Estados Unidos, há comunidades indígenas 
desenvolvendo pesquisas próprias em botânica, medicina, 
ecologia, arqueologia e energia solar. Muitas têm acertos 
com universidades e ongs para treinamento e uso de 
instalações e laboratórios. Pesquisadores não-índios podem 
ser contratados. · 

Diversas agências de cooperação têm manifestado 
interesse em apoiar programas de capacitação indígena, como 
o Global Environment Facility, a Organização Internacional 
do Trabalho e o Programa de Desenvolvimento das Nações 
Unidas. A idéia foi recomendada pela ONU (ONU, 1993) e 
apoiada pela "Conferência da Terra" (Earth Summit) e pela 
"Agenda 21", na Eco-92. 

A perspectiva ideal da autonomia indígena converge 
para a defesa da autonomia de países como o Brasil 
realizarem pesquisa e produzirem biotecnologia para si, 
dentro de uma estratégia de agregação de valor ao patrimônio 
natural e promoção da democracia e dos direitos das 
comunidades. o exemplo de países como França, Japão, Suiça, 
Alemanha e Itália, mostra, inclusive, que o máximo esforço 
de capacitação tecnológica passa pelo mínimo reconhecimento 
de patentes estrangeiras. Entretanto, a relação de barganha 
entre mui ta biadi versidade e pouca biotecnologia deve ser 
flexível. o ideal nem sempre é factível. 

No Brasil, a alternativa viável para os povos 
índigenas norte-americanos parece avançada demais. Os 
problemas, aqui, são maiores. Poucas comunidades indígenas 
brasileiras estão· próximas de um "desenvolvimento" que as 
capacite a buscar "capacitação tecnológica". Por exemplo, 
não há advogados indígenas no Brasil; o primeiro vai se 
formar no final desse ano. Há 200 povos indígenas, 250 mil 
pessoas e 170 linguas, a maioria micro-sociedades 
organizadas de maneira autônoma, local, plural, facciona! e 
descentralizada. 

A questão da representação dos interesses indígenas no 
Brasil configura uma questão cuja delicadeza aponta para o 
que já foi classificado de "especificidade volátil" e "forma 
centauro" (RICARDO, Carlos Alberto, 1991). Ou seja, é 
impossível generalizar, cada caso é um, os grupos indígenas 
são muito diferentes entre si, há enormes e irredutiveis 
diferenças culturais e as possibilidades e formas de 
organização e representação são singulares. 



Acrescente-se a isso o agravante de que na maior parte 
dos casos, os grupos indígenas brasileiros manifestam uma 
demanda permanente - e premente - para a aquisição de bens 
de consumo e materiais tornados básicos a partir da 
imposição do contato com os não-índios. Via de regra, as 
comunidades, vulneradas pela dependência econômica com a 
sociedade envolvente, dispõem-se a ceder ou vender recursos 
ou bens culturais em troca de benefícios que forneçem 
alívio, mesmo que temporário. Ressalte-se que a cessão de 
conhecimentos parece mais "abstrata" do que recursos 
"físicos" como a madeira das florestas, os minerais e o ouro 
dos rios. 

Os que trabalham com demandas indígenas no Brasil 
trabalham sob forte pressão para aquisição de bens e clara 
disposição para negociar recursos em troca de benefícios. 
Via de regra, as comunidades indígenas pagam um preço alto 
pela falta de conhecimentos e orientação no relacionamento 
comercial com terceiros. Na prática, perdura a exploração e 
o saque. Mas há excessões e experiências recentes que se 
devem considerar. Diante do desenvolvimento das 
biotecnologias, abrem-se perspectivas de valorização dos 
recursos indígenas. E eles estão interessados nisso. 

5. Alguns Casos Referenciais. 

* Aveda/Guarani Kaoiwá. 

A comunidade Guarani Kaiowá, de Dourados, Mato Grosso, 
através do Centro de Organização Cultural e Tradicional da 
Reserva Indígena de Dourados, firmou, no último dia 23 de 
abril de 1994, um Acordo de Confidencialidade com a Aveda 
Corporation, empresa de cosméticos de Minnesota, Estados 
Unidos, em torno do acesso ãs informações sobre o 
processamento de uma tintura indígena (azul) extraída do 
araxixú, planta comum na região. 

A Reserva de Dourados abriga 9.000 índios Guarani 
Nhandeva, Kaiowá e Terena, em 3.500 hectares. Sofre severos 



problemas de super-população, desmatamento, empobrecimento e 
alteração das estruturas de produção tradicionál. Mantém uma 
relação econômica· altamente desfavorável com a sociedade 
envolvente. Os indios presssionaram intensamente pela 
realização do acordo. 

Com a assessoria de antropólogos e advogados (que 
tentaram protelar a consecussão), o acordo estabeleceu, 
unicamente, "confidencialidade" na cessão de informações 
(probição de repasse a outros) e uma previsão para 11co 
titularidade11 quando (e se) for firmado contrato especifico 
para a exploração comercial do processo. Na prática, o trato 
autoriza o exame do produto e o teste do processo. 

A Justiça Federal do Brasil é o fórum de resolução de 
divergências. A Funai, o Ministério Público e o CNPq deverão 
ser mantidos informados quanto às pesquisas, salvaguardada a 
confidencialidade. A Aveda fará benfeitorias na área e 
executará um Plano de Manejo e Replantio de matérias primas 
tradicionais (árvores e ervas) para a recuperação parcial da 
Reserva. 

* Aveda/Yawanawá e Katukina. 

Em 1992, a mesma Aveda Corporation, adquiriu direitos 
de compra e venda do urucúm e do uso da imagem dos índios 
Yawanawánas e dos Katukina do vale do rio Juruá, no Acre. A 
empresa financiou a plantação de mudas e compra o grão de 
urucúm que, processado por uma empresa de São Paulo fornece 
um pigmento - a bixina - usado para fabricação do batom 
"Uruku Lipcolor" - de boa aceitação no mercado norte 
americano. Nos EUA, a publicidade "ecologista" do produto, 
onde ele é vendido por US$ 11, 00, cada, anuncia-o como 
"batom totalmente natural da floresta tropicial brasileira, 
livre de tingimento sintético, flagrâncias, preservantes e 
produtos petroquímicas encontrados na maioria dos batons". 

A desenvolvimento do projeto com a Aveda permitiu aos 
índios agregarem um financiamento suplementar e assistência 
técnica da Embrapa. Os rendimentos permitiram aos Yawanawá 
transferirem uma ~ldeia inteira, de volta, para uma região 
de ocupação tradicional, no rio Gregório. Antropólogos que 
acompanham o projeto consideram-no um exemplo positivo de 
troca mais favorável dos índios com a sociedade envolvente. 

io 



* Body Shop/Kayapó. 

Desde 19 91, os Kayapó da comunidade de Aukre, Parã, 
vendem óleo de castanha para a empresa de cosméticos Body 
Shop, da Inglaterra, que produz e comercializa o "Brazil Nut 
Oil Hair conditioner". Em 1.991, foram produzidos 1.500 
litros de óleo, com previsão para 4.000, em 1992 (RODDICK, 
Gordon, 1991). A empresa compra toda a produção da aldeia e 
paga pelo óleo quase cinco vezes mais que o preço de 
mercado. Também financiou a construção de uma pequena 
"fábrica" de extração e processamento, de chão de cimento e 
teto de folhas de palmeira. 

Para a Body Shop o mais importante é o marketing 
"politicamente correto" que acompanha a comercialização dos 
seus produtos. Recentemente, a empresa solicitou e negociou 
o direi to de usar fotos dos índios em propaganda e na 
embalagem do produto (direito de imagem). 

As relações entre os Kayapó de Aukre, liderados pelo 
cacique Payakan, e a Body Shop pautam-se por um "Código de 
Ética" elaborado, por encomenda da empresa, pelo antropólogo 
Darell Posey. O acordo resistiu, incólume, à recente e ãcida 
polêmica entre a Cultural Survival (USA), que apóia o 
projeto, e a Survival International (UK), que o acusou de 
beneficiar facções e perturbar o equilíbrio político 
cultural dos kayapó. 

* Hoescht/Merck/Uru-Eu-Wau-Wau. 

Os Uru-Eu-Wau-Wau, de Rondônia, extraem do tronco da 
tike-Úba, árvore do gênero Cariniana - a "Cariniana 
Doméstica", comum do centro-oeste brasileiro até o Peru -, 
um líquido viscoso e vermelho que processado e espalhado nas 
pontas das flechas induz os alvejados a intensa hemorragia, 
facilitando o abate de animais de grande porte, como antas e 
capivaras. 

O fotógrafo brasileiro-alemão radicado em Goiânia, 
Jesco Von Puttkamer, que participou de expedições nos 
primeiros contatos com os Uru-Eu-Wau-Wau, foi um dos 
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primeiros a notar o uso indígena das propriedades da planta. 
Com o apoio do cônsul alemão no Brasil, Horst-Wolfgang 
Dettmer, e da Lufthansa, Puttkamer remeteu exemplares da 
entrecasca da tike-úba para a empresa Hoescht A.G., em 
Frankfurt-Main, Alemanha, em 1985. 

Uma carta de Dettmer a Puttkmamer (Dettmer, 1986), em 
que são citados o Dr. Horst Dornauer e o Prof. Gare is, 
diretor de pesquisas da empresa, inf arma que experiências 
com a tike-úba no Laborat6rio de Pesquisa Farmacêutica da 
Hoescht, em ratos e outros animais, revelaram um principio 
ativo de "resultados verdadeiramente excitantes como droga 
anticoaguladora e retardadora das palpitações do coração" 
(Puttkamer, 1986). Nessa mesma carta, Dettmer solicita o 
envio de novas amostras da planta diretamente à empresa, na 
Alemanha, ou à sua filial no Brasil. 

Em 1986, Puttkamer organizou nova expedição ao 
território Uru-Eu-Wau-Wau, em Alta Lidia, Serra das Pacaás 
Novas, dessa vez levando o agrônomo e biólogo Orione Álvares 
da Silva, da Universidade Federal de Goiás. Novas coletas de 
tike-úba, e também da "padia", outra erva usada como veneno 
de flechas pelos indios, foram feitas. 

No ano seguinte, logo após a publicação de uma 
reportagem de Puttkamer sobre os Uru-Eu-Wau-Wau, no National 
Geographic Magazine, nos EUA, o biólogo Orione Álvares da 
Silva foi contactado, pelo telefone, de Nova Iorque, pela 
então Diretora de Pesquisas da Merck and Co. americana, Ora. 
Helen Simpson, propondo-lhe uma investigação sobre a tike 
úba. Dias depois, a própria diretora da Merck e uma equipe 
de cientistas americanos desembarcavam em Goiânia. 

A Merck ofereceu vantagens e beneficias de vulto em 
troca de apoio à pesquisa, mas recusou a co-participação da 
Universidade Federal de Goiás no empreendimento. o biólogo 
brasileiro recusou as propostas e fez a determinação 
botânica da tike-úba, junto com outras espécies, no 
Departamento de Botânica da universidade brasileira. A Merck 
obteve amostras da planta, mas não as informações sobre o 
seu processamento. Exemplares da tike-uba foram enviados ao 
Instituto Oswaldo Cruz e à USP. Também no Jardim Botânico de 
Nova Iorque, no Missouri Botanical Gardens e no Kew Gardens, 
em Londres, a planta foi estudada. 

Puttkamer faleceu no último dia 31 de maio de 1994 e 
não contou sua versão. Nada se sabe sobre o desdobramento da 
pesquisa da tike-úba na Hoescht, na Alemanha. Aparentemente, 
a planta teria uma mólecúla de efeito cumulativo, ligada ao 
princípio ativo, forte o bastante para que uma dose de 4 
miligramas mate um cachorro em 6 segundos. Não se sabe se 
essa molécula foi identificada ou não. Se o foi, é um bem 
guardado sigilo comercial. A carência de anticoagulantes na 
medicina cardiovascular, potencializa a tike-úba para o 
progresso do tratamento das doenças coronarianas - um dos 
setores mais lucrativos e de maior investimento na medicina 
moderna. 



Há muita lenda e especulação. Consta que os testes de 
laboratório da planta não teriam conseguido reproduzir a 
potência observada nas flechas. Os cientistas tampouco 
teriam conseguido sintetizar o principio ativo. Reza a lenda 
que o processamentamente da tike-úba continua um segredo dos 
indios - um segredo sobre seleção e colhei ta de mudas, 
preparo, torcimento de fibras, depuração e cozinhamento da 
essência. 

A essa altura, quase dez anos após as primeiras 
noticias da planta, tantó a Hoescht quanto a Merck quanto a 
Monsanto, que, afirma-se, também teria entrado na disputa, 
podem já ter dominio sobre o princípio ativo. Se um novo 
medicamento anti-coagulante for lançado no mercado, no 
futuro, não há como provar se ele é ou não proveniente da 
tike-úba Uru-Eu-wau-Wau. Uma vez implantada em laboratórios 
no exterior não há como controlar os desdobramentos da 
pesquisa. 

Por outro lado, se é verdade que os testes de 
laboratório falharam em reproduzir a potência das flechas, o 
segredo da tike-úba continua com os índios. Assim, pela nova 
Lei das Patentes que tramita no Senado, os Uru-Eu-Wau-Wau 
podem requerer, eles próprios, desde que representados por 
uma instituição com personalidade jurídica, patente para 
esse processo biotecnológico. 

* Merck/Guajajara. 

Várias empresas compram e exportam folhas de jaborandi 
no Maranhão, a maior delas a Merck and Co., de Darmstadt, 
Alemanha, que, desde os anos 70, extrai da planta, comum no 
Maranhão e no Pará, um alcalóide usado para a produção de 
colirio contra glaucoma - a pilocarpina. A Merck montou uma 
subsidiária, a Vegetex Extratos Vegetais do Brasil Ltda., 
para colher e comprar folhas de jaborandi e transportá-las, 
por 2.400 km, até uma fábrica de processamento, em Parnaiba, 
no Piauí, onde a pilocarpina é fabricada. 

Para recolher as folhas de jaborandi, a Vegetex 
contratou os índios Guajajara, em cujo território, 
especialmente na Reserva de Araribóia, a planta ocorre com 
abundância. Há noticia sobre o uso de mão de obra e do 
jaborandi guajajara desde 1971. Em 1987, a empresa pagava 
Cz$ 10,00 (dez cruzados) por quilo da folha, dos quais eram 



deduzidos despesas de alimentação que mantinham índios em 
débito permanente (Entrevista com o "Capitão" Vitorino 
Soares Kaboiting. São Luiz, Jornal de Hoje, 19/06/87). 

Em 1989, o antropólogo Shelton Davis, do Banco 
Mundial, visitou a reserva de Araribóia e encontrou os 
índios em "dependência total" da extração. Cerca de 600 
homens haviam abandonado a caça, a agricultura e a criação 
de gado para virarem coletores de jaborandi em acampamentos 
dirigidos por funcionários da Vegetex. Intermediãrios 
("folheiros") também recolhiam a folha para vender ã 
empresa. Vãrias acusações de trabalho escravo e intimidação 
dos índios foram feitas ã agência local da Funai (DAVIES, 
Shelton, 1993). Hã farto noticiário na imprensa local. 

No final dos anos 80, a escassez de jaborandi induziu 
os intermediários a ampliarem a área de coleta e compra da 
folha para a região de Altamira, no Pará. A demanda levou, 
inclusive, a 4a. Superintendência Executiva Regional da 
Funai a elaborar um plano de manejo e comercialização, o 
"Projeto Jaborandi" (Projab), como alternativa de auto 
sustentação das comunidades kayapó, na Reserva Indígena de 
Kararaô, e assuriní, na Reserva Indígena Koatinemo. 

Para previnir-se contra a extinção, a Merck investiu 
no cultivo e no manejo da espécie, comprando fazendas no 
Maranhão; em 1981, a Fazenda Faisa, em Santa Luzia, próxima 
à Reserva de Araribóia, e em 1990, a Fazenda Chapada, em 
Barra do Corda. Em 1992, três milhões de mudas foram 
plantadas. Mas, aparentemente, o teor de policarpina do 
jaborandi cultivado é inferior ao do jaborandi selvagem. 
Embora a sintetização da policarpina seja relativamente 
fácil, é mais barato manufaturá-la através do processamento 
das folhas. 

Como a espécie selvagem com alto teor de policarpina 
só ocorre no Brasil, o pais detém o monopólio da exportação 
do jaborandi. Em 1987, exportou 1. 788 toneladas. Só nos 
Estados Unidos, em 1989, esse comércio rendeu US$ 28 
milhões. Nos EUA, a policarpina é usada por mais de uma 
dúzia de empresas para produzir medicamentos. Embora legal, 
as operações da Merck com o patrimônio indígena induziriam 
quase ã extinção do jaborandi na região. Comparativamente, 
ao contrário da empresa, os índios não ganharam nada com 
isso. 
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6. o Estatuto das Sociedades Índigenas. 

Está em curso no Congresso Nacional a elaboração do 
"Estatuto das Sociedades Indígenas" - que substituirá o 
atual "Estatuto do Índio", adaptando-o às modificações 
introduzidas pela Constituição de 1988. 

Três projetos de lei foram apresentadas à Comissão 
Especial encarregada de apreciar a questão: um pelo Poder 
Executivo, elaborado por um Grupo Interministerial 
coordenado pela FUNAI, um pelo deputado Tuga Angerami (PSDB 
SP), elaborado com a assessoria do CIMI (Conselho 
Indigenista Missionário) e um terceiro pelos deputados 
Aloisio Mercadante (PT-SP), Fábio Feldman (PSDB-SP), Nelson 
Jobim (PMDB-RS), Signey Miguel (PV-RJ) e José Carlos Sab6ya 
(PSB-MA), elaborado com a assessoria do Núcleo de Direitos 
Indígenas, de Brasília. 

o relator da Comissão, deputado Luciano Pizzato 
(PFL/PR), incorporou elementos das três propostas e elaborou 
um Projeto Substitutivo. Novas emendas, supressivas, 
aditivas e modificativas já foram e estão sendo apresentadas 
ã Comissão, até julho. O relator deverá elaborar parecer 
favorável ou desfavorável a cada emenda, incorporando as 
favoráveis. Por causa das eleições gerais, em outuro, é 
pouco provável que o substitutivo modificado possa ser 
votado pela Câmara neste ano. Depois da Câmara, o proj etc 
ainda deverá ser submetido ao Senado. 

Como está, até esse momento, o Substitutivo do relator 
já apresenta diferentes importantes em relação ao Estatuto 
do índio anterior, no que diz respeito à proteção dos 
direitos de propriedade intelectual indigena. A lei vigente 
se omite na proteção dos direitos de propriedade, privando 
os indios de instrumentos de defesa frente à situações de 
exploração e saque como as descritas anteriormente. 

Em sintese, o novo Estatuto caminha para: 

* reconhecer o direito indígena de requerer patente de 
invenção com base em conhecimentos tradicionais 
coletivos. 

IJ 



* reconhecer direitos de co-titularidade em patentes 
ou registros industriais requeridos por terceiros 
baseados em conhecimentos ou modelos indigenas. 

animais, microorganismos, 
naturais, ou qua í.squez recursos 
genéticos, "independentemente 
ou não". 

que a proteção dos conhecimentos 
indigenas se estende sobre 

ou propriedades de ecossistemas e 
espécies vivas, vegetais ou 

fármacos e essências 
ou processos biológicos ou 

de sua patenteabilidade 

* estabelecer 
tradicionais 

caracteristicas 
habitats naturais, 

Ou seja, independentemente do resultado das 
negociações da nova Lei das Patentes no Senado sobre os 
critérios e definições do que pode ou não pode ser 
patenteado, o Estatuto das Sociedades Indigenas proporá o 
reconhecimento dos direi tos e estabelecerá proteção sobre 
conhecimentos tradicion·ais indigenas. Para assegurar 
proteção ao direito indigena, o Estatuto está se antecipando 
à Lei das Patentes. 

A idéia é contrapor ã privatização dos recursos e 
tecnologias indígenas o reconhecimento de direitos sobre 
conhecimentos etnobotânicos, sobre ecossistema, fármacos, 
processos e microorganismos. Trata-se de garantir, desde já, 
no processo institucional de elaboração da uma nova lei 
sobre as sociedades indigenas - e dentro do contexto mais 
geral de ausência de amparo legal ã matéria - reconhecimento 
e compensação por produtos comercializados baseados em 
conhecimento indigena. 

Deverão transcorrer pelo menos seis meses até a 
aprovação do novo estatuto pela Câmara. E depois, virá o 
Senado. Muita coisa deverá mudar dentro desse prazo, 
inclusive a correlação de forças políticas, a partir das 
eleições. A nova Lei das Patentes, inclusive, pode ser 
aprovada antes, permitindo a adaptação do Estatuto ao seu 
espírito. Propostas factiveis e adequadas em matéria tão 
complexa são bem-vindas. Os parlamentares, os pesquisadores 
e os advogados que trabalham com o assunto acolherão com 
muito bom grado sugestões alternativas. 
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