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II. APRESENTAÇÃO

A Comissão Externa Criada para Apurar notícias de exploração e 

comercialização ilegal de plantas e material genético na Amazônia, que se tornou 

conhecida como “Comissão da Biopirataria na Amazônia”, iniciou seus trabalhos 

em 12 de agosto de 1997 e desde então tem se dedicado a realizar audiências 

públicas, reuniões internas e a averiguar fatos que lhe chegaram ao 

conhecimento.

O fato motivador da constituição desta Comissão Externa foi a ocorrência 

de um caso no Estado do Acre, noticiado pelo Jornal “Folha de São Paulo” e que 

foi objeto de apuração da Assembléia Legislativa do Estado e pelo Ministério 
Público.

Deste fato e a partir dos depoimentos de pesquisadores e autoridades 

públicas, a Comissão foi tomando contato com outros fatos caracterizadores de 

modalidades diversas do que se tem denominado como 'b iopirataria” . A coleta 

de sangue de membros de comunidades indígenas, a cata de besouros e 

borboletas, o patenteamento de aplicação de produto integrante do 

conhecimento tradicional de comunidade indígena (rupununine), aproveitamento 

comerciai das propriedades do jaborandi, tentativa de apropriação de 

conhecimento do povo Matsés sobre a utilização de veneno de determinada 

espécie de rã, desenvolvimento de técnica tradicional para utilização do látex da 
seringa, em tecido de algodão, de forma a produzir produto conhecido como um 
“couro vegetar e a notícia de um pesquisador japonês que circulava no país 

como turista, para coletar germoplasma vegetal.

Além destas ocorrências, as audiências realizadas pela Comissão 

possibilitaram a percepção de mais três aspectos relacionados ao acesso a 

espécies da diversidade biológica da amazônia: o primeiro refere-se ao 

ordenamento jurídico nacional, que não se revela eficaz e abrangente no 

tratamento da questão; o segundo aspecto diz respeito ao que muitos

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)
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pesquisadores assinalaram como sendo a debilidade das instituições 

brasileiras na execução de convênios firmados com instituições estrangeiras, 

transformando os pesquisadores brasileiros em meros “coletadores” de 

materiais, que são remetidos ao exterior, sem que o país exerça controle eficaz 

sobre a retirada indiscriminada de recursos biológicos e de conhecimentos 

tradicionais e sem que desenvolva esforços suficientes para o aprimoramento de 

pesquisas científicas compatíveis com a realizada por seus pares estrangeiros; e 

o terceiro aspecto refere-se a orientação política que o governo federal tem 

seguido na condução de suas ações na área da diversidade biológica, 

destacando-se as implicações que poderão advir do ‘ Programa brasileiro de 

ecologia molecular para o uso sustentável da biodiversidade da Amazônia - 

PROBEM” e da ‘ Iniciativa Biotrade”, implementada pela Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD.

Com certeza a questão relacionada ao objeto desta Comissão Externa 

não se limitará aos quatro aspectos acima relacionados. No entanto, por sua 

dimensão e considerando a limitação de tempo regimentalmente disponível para 

o desenvolvimento de seus trabalhos, considera-se satisfatório concluir que em 

três meses esta Comissão Externa apresenta à Câmara dos Deputados um 

panorama da gravidade que o assunto objeto de suas atividades comporta, 

exigindo desta Casa especial atenção, dentre seus inúmeros afazeres, seja no 

que se refere a regulamentação de aspectos relevantes da matéria, seja no que 

se refere a fiscalização das atividades do poder público.

Por biopirataria entende-se o uso da propriedade intelectual para legitimar 

a propriedade e o controle exclusivo dos recursos biológicos e genéticos, e do 

conhecimento tradicional associado, sem que se reconheça, recompense ou 

proteja os direitos dos inovadores informais (comunidades tradicionais, 

sociedades indígenas, e a Nação, em última instância), e sem que se atendam 

as condições legais para acesso aos recursos da biodiversidade, com 

consequências lesivas para o País como um todo1.

1 Definição adaptada de "Confinamientos de la razón: monopolios intelectuales. Un material de 
apoyo sobre conodmiento local, biodiversidad y propriedad intelectual", 1997, RAFI, p.80.
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A pesquisa & desenvolvimento de recursos biológicos e genéticos, 

também chamada de bioprospecção, tem sido em geral feita de forma aleatória, 

através do uso de tecnologias de ponta para identificação das propriedades 

ativas dos recursos (plantas, microorganismos, etc.). A tecnologia que permite 

hoje a aceleração da descoberta de compostos ativos é o teste de alta 

performance "high through-put screening". Entretanto, o trabalho de identificação 

de novos produtos farmacêuticos, cosméticos ou alimentícios, por exemplo, 

recebe impulso significativo a partir da etnobioprospecção, ou seja, da tradução 

dos usos que as comunidades tradicionais fazem dos recursos biológicos. Esta 

contribuição dos povos tradicionais reduz significativamente — em cerca de 50%, 

segundo estimativas recentes —, os custos da bioprospecção. Ela estabelece a 

ponte entre o conhecimento da fronteira tecnológica e o conhecimento ancestral.

Contudo, na lógica atual do mercado global de recursos biológicos e de 

produtos daí derivados, o valor dos conhecimentos tradicionais é irrisório, tanto 

quanto o dos próprios recursos. A propriedade é retida por quem desenvolve os 

produtos e os lança no mercado. Um controle exercido hoje por poucas 

corporações transnacionais que monopolizam o mercado de produtos da 

biotecnologia. Com a recente entrada em vigor da nova Lei de Propriedade 

Intelectual, o Brasil passa a concordar com regras de jogo que, nos aspectos que 

interessam a esta Comissão, permitem a continuidade de um sistema de 

apropriação indevida de direitos e recursos biológicos, e sustentam juridicamente 

o monopólio dos direitos sobre os usos da biodiversidade.

Desvendar esse intrincado modelo de apropriação indevida de materiais e 

direitos, e propor alternativas para o desenvolvimento de um modelo mais justo e 

equitativo é, em última análise, o objetivo desta Comissão.

Ressalta-se que esta é uma Comissão pioneira, por ser o Parlamento 

Brasileiro, o primeiro no mundo a instalar uma Comissão Especial para investigar 

a biopirataria.

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)
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III. TRABALHOS DA COMISSÃO

A Comissão realizou várias audiências públicas tendo ouvido o Jornalista 

Mario Cesar Carvalho, autor das matérias jornalísticas, o Deputado Estadual do 

Acre, Edvaldo Magalhães, proponente da referida Comissão de Sindicância para 

apurar a biopirataria naquele Estado e o Professor Frederico Arruda, da 

Universidade do Amazonas, que tem divulgado a ocorrência dessa prática há 

mais de uma década.

Foram ouvidos ainda representantes de várias instituições 

governamentais, não-govemamentais e do setor acadêmico, com interesse na 

matéria, tais como IBAMA - instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, Polícia Federal, FUNAI - Fundação Nacional do índio, 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, FIOCRUZ - 

Fundação Oswaldo Cruz, INPA - Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, 

Ministério de Planejamento e Orçamento, Ministério do Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Amazônia Legal, SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de 

Manaus, SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, 

Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Amazonas, Instituto de 

Proteção Ambiental do Amazonas, Instituto Butantã, Museu Paraense Emílio 

Goeldi, PROBEM/Amazônia - Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o 

Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia e Assembléias Legislativas do 

Amazonas e de Rio Branco.

Para conhecer de perto os mecanismos utilizados para se promover a 

pirataria genética, a Comissão realizou viagens aos Estados do Amazonas e 

Acre, ouvindo autoridades locais e lideranças indígenas, e conhecendo os 

principais Institutos e Universidades da região que desenvolvem pesquisas no 

campo dos recursos biológicos e dos conhecimentos tradicionais associados.

As atividades da Comissão, cujos relatos e transcrições de depoimentos 

integram este relatório, como apensos, foram assim desenvolvidas:

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)
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Ato do Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, instituindo a

£ ,

Comissão Externa "para, no prazo de oito sessões, a partir de 12/08/97, apurar 

denúncias de exploração e comercialização de plantas e material genético da 

Amazônia".

V  | /

2. Data: 12 de agosto de 1997

Instalação da Comissão, eleição da Mesa e indicação do Relator. Proposta de 

roteiro de trabalhos.

3. Data: 19 de agosto de 1997 - Audiência Pública 

Convidado:

Mario Cesar Carvalho - Jornalista da Folha de São Paulo

Sumário: Esclarecimentos a respeito de reportagens veiculadas pelo jornal Folha 

de São Paulo em junho deste ano, sobre biopirataria na Amazônia.

4. Data: 26 de agosto de 1997 - Audiência Pública 

Convidados:

Benjamin Gilbert - Pesquisador Autorizado da FIOCRUZ - Fundação Oswaldo 

Cruz

Frederico Arruda - Professor - Universidade Federal do Amazonas

Sumário: Discussão sobre cooperação científica internacional e biopirataria.

5. Data: 28 de agosto de 1997 - Audiência Pública

Convidados:

Osório José de Menezes Fonseca - Diretor do INPA - Instituto Nacional de 

Pesquisas na Amazônia

Mauro Spósito - Superintendente Regional da Polícia Federal - Amazonas

Edvaldo Magalhães - Ex-Deputado Estadual pelo Estado do Acre

Sumário: Discussão sobre o papel das instituições científicas, da Polícia Federal, 

e das lideranças políticas regionais e locais no combate à biopirataria na 

Amazônia.

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)
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6. Data: 02 de setembro de 1997 • Reunião Ordinária

Sumário: Elaboração de roteiro de trabalhos - Viagens da Comissão ao Acre e ao 

Amazonas.

7. Data: 10 de setembro de 1997 - Audiência Pública conjunta - Comissão 

da Biopirataria na Amazônia e Comissão da Amazônia e do 

Desenvolvimento Regional

Convidados:

Fernando Rodrigues Catão - Secretário-Executivo da Câmara de Políticas 

Regionais do Conselho de Governo do Ministério de Planejamento e Orçamento

José Seixas Lourenço - Secretário de Coordenação da Amazônia - Ministério 

do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal

Mauro Ricardo Machado Costa - Superintendente da SUFRAMA - 

Superintendência da Zona Franca de Manaus

Sílvio Romero Coimbra Granville Costa - SUFRAMA - Superintendência da 

Zona Franca de Manaus

José Arthur Guedes Tourinho - Superintendente da SUDAM - 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia .

Heman Chaimovich - Representante do Departamento de Bioquímica do 

Instituto de Química da USP

Spartaco Astolfi Filho - Representante da Universidade Federal do Amazonas

Estêvão Vicente Cavalcanti Monteiro de Paulo - Vice-Presidente do Instituto 

de Proteção Ambiental do Amazonas

Wanderley Messias da Costa - Assessor da Secretaria de Coordenação da 

Amazônia - Ministério do Meio Ambiente , Recursos Hídricos e Amazônia Legal

Tetsuo Yamane - Representante do Instituto Butantã

Isaias Raw - Instituto Butantã

Antônio Carlos Martins Camargo - Instituto Butantã

José Guilherme Soares Maia - Museu Paraense Emílio Goeldi

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)
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Deputado José Lupércio Ramos de Oliveira - Presidente da Assembléia 

Legislativa de Manaus

Vereador João Bosco Saraiva - Presidente da Câmara Municipal de Manaus

Sumário: Discussão acerca da implantação de centro de excelência em 

biodiversidade e desenvolvimento na Amazônia - PROBEM/Amazônia - 

Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da 

Biodiversidade da Amazônia.

8. Data: 16 de setembro de 1997 - Audiência Pública

Convidados:

Alfredo Kingo Oyana Homma - Pesquisador da EMBRAPA

Jaime Campos Saiz Júnior - Geógrafo do Departamento de Patrimônio 

Indígena da FUNAI

Virgínia Eugênia Halser Pefta - Assessora da FUNAI

Manoel Magalhães de Mello Neto - Diretor da Diretoria de Controle e 

Fiscalização do IBAMA

Sumário: Considerações acerca da comercialização ilegal de recursos genéticos 

da Amazônia, e sobre a apropriação de conhecimentos tradicionais de 

sociedades indígenas.

9. Data: 30 de setembro de 1997 - Audiência Pública na Câmara de 

Vereadores de Taraucá - Acre

Convidados:

Valdir Ferreira - Professor da Comunidade Indígena Kaxinawá, da região do 

Caucho, no Acre

Gilberto Kaxinawá - Agente de Saúde da Comunidade Indígena Kaxinawá, da 

região do Caucho, no Acre

Assis Gomes - Tesoureiro da OPITAR - Organização dos Povos Indígenas de 

Taraucá e do Jordão

Hilário Melo - Ex-Prefeito do Município de Jordão

GER 3.17 23.004-2 (JUN/96)
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José Pinheiro de Freitas - Atendente de Enfermagem da FUNAI

Felisberto Fernandes da Silva Filho - Promotor de Justiça Substituto da 

Comarca de Tarauacá

Edvaldo Magalhães - Ex-Deputado Estadual do Acre 

Participantes:

Deputada Socorro Gomes, Presidente

Deputado Valdenor Guedes, Relator Ad Hoc

Deputados João Tota, Regina Uno, Murilo Pinheiro e Emílio Assmar

Vereadores da Câmara Municipal de Taraucá

Nilo Melo de Souza Diniz, Assessor da Senadora Marina Silva

Ana Lúcia da Cruz, Chefe da Ouvidoria do IBAMA

Sumário: Debate sobre a atuação da ONG Selvavrva na região do Alto Juruá, 

com lideranças indígenas e autoridades locais.

10. Data: 1° de outubro de 1997 - Audiência Pública na Assembléia 

Legislativa de Rio Branco - Acre

Convidados:

Manoel Kaxinawá - Representante da UNIR - União das Nações Indígenas do 

Acre e do Sul do Amazonas

João Carlos da Silva - Coordenador da OPITAR - Organização dos Povos 

Indígenas de Tarauacá e do Jordão - índio Kaxinawá

Éden Magalhães - CIMI - Conselho Missionário Indigenista

Marcelo Iglesias - Representante da Comissão Pró-Índio do Acre

Patrícia Amorim do Rego - Ministério Público Estadual - Acre

Maria José Maia de Faria - Representante da Secretaria Estadual de Ciência e 

Tecnologia e Meio Ambiente e Presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre

Edgar de Deus - Professor, Universidade Federal do Acre - Parque Zoobotânico

Antônio Pakaya - Superintendente do IBAMA - Acre

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)
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Participantes:

Deputado Álvaro Romero, Presidente da Assembléia Legislativa do Acre 

Deputada Socorro Gomes, Presidente 

Deputado Valdenor Guedes, Relator Ad Hoc

Deputados João Tota, Murilo Pinheiro, Regina Uno, Emílio Assmar, Cláudio 

Chaves

Ex-Deputado Estadual/Acre Edvaldo Magalhães

Nilo Melo de Souza Diniz - Assessor da Senadora Marina Silva

Ana Lúcia da Cruz - Chefe da Ouvidoria do IBAMA

Sumário: Pesquisadores, líderes comunitários, autoridades estaduais e regionais, 

e representantes de ONGs tecem considerações sobre casos de biopirataria no 

Estado.

11. Data: 02 de outubro de 1997 - Visita ao INPA - Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, em Manaus - Amazonas

Participantes:

Osório José de Menezes Fonseca - Diretor do INPA - Instituto Nacional de 

Pesquisas na Amazônia

Pesquisadores do INPA

Representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia 

Deputada Socorro Gomes, Presidente 

Deputado Valdenor Guedes, Relator Ad Hoc 

Deputados Murilo Pinheiro e Cláudio Chaves

Sumário: Análise sobre a importância do fortalecimento de centros de pesquisa 

como o INPA, para o combate à biopirataria na região Amazônica, e sobre os 

termos em que são firmados os convênios de cooperação científico-tecnológica

entre instituições nacionais e internacionais.

12. Data: 23 de outubro de 1997 - Audiência Pública
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Sumário: Apresentação dos Relatórios das Viagens a Tarauacá e Rio Branco, no

Acre, e a Manaus, Amazonas.

13. Data: 4 de novembro de 1997 - Audiência Pública

Sumário: Apresentação de Versão Preliminar do Relatório Final da Comissão da 

Biopirataria na Amazônia, com o objetivo de colher sugestões e críticas dos 

demais membros da Comissão. Nesta oportunidade, a Presidente avocou para si 

a função da relatoría, de acordo com o que dispõe o art. 41, inciso VI, in fine, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

14. Data: 18 de novembro de 1997 - Audiência Pública

Sumário: Apresentação do Relatório Final da Comissão da Biopirataria na 

Amazônia.

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)
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IV. CASOS APURADOS 

IV.1. Selvaviva

A Associação Ecológica Alto Juruá, conhecida como Selvaviva e dirigida 

pelo austríaco naturalizado brasileiro Ruedger von Reininghaus, oferecia plantas 

medicinais e o conhecimento tradicional de comunidades indígenas, localizadas 

na região do alto ho Juruá, ao longo dos rios Môa, Liberdade, Tarauacá e Morú, 

Municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, a elas associado, para venda em

Após o relatório da Comissão de Sindicância da Assembléia Legislativa do 

Acre, chada a partir de informações prestadas pelo Regional do Conselho 

Indigenista Missionário na Amazônia Ocidental e pela União das Nações

entidade conhecida como Selvaviva, o Ministério Público Estadual e a 

Procuradoria da República propuseram Ação Civil Pública com o objetivo de 

suspender as atividades desta organização no Estado do Acre.

As provas obtidas demonstram que a Selvaviva é uma fraude. A 

organização não realiza os serviços de saúde nas comunidades indígenas, como 

anuncia e utiliza líderes locais para coletar informações sobre plantas medicinais 

e seus usos com os pajés dos povos indígenas Kaxinawá, Katukina, Yawanawá, 
Kampa e Kulina, todas localizadas no Vale do Juruá. Além disso, a pessoa que 

se diz representante da entidade vem desenvolvendo o chamado projeto 
OPITAR I, com o estabelecimento de viveiros de plantas medicinais no município 

de Tarauacá, desde 1995 e tem em seu poder significativa quantidade de fichas 

preenchidas sobre o uso de plantas feito tradicionalmente por várias tribos.

O fo/der distribuído pela Selvaviva faz menção a uma série de objetivos da 

organização, entre os quais tem destaque o Objetivo 6:

o outros países, através de um fo/derem Português, Inglês e Alemão.

Indígenas com o propósito de apurar notícias de irregularidades praticadas pela

'(...) Nesta primeira etapa, aproveitando a experiência dos Pajés mais

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)
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velhos das aldeias, é feito um cadastramento de todas as 
ervas, cascas, resinas, frutas e sementes, usadas na medicina indígena há 
muitos séculos.

O viveiro central está em formação numa aldeia perto de Taraucá, de 
onde mudas, após o processo de multiplicação, serão transferidas para as 
hortas comunitárias das demais aldeias.

Selvaviva está a procura de patrocinador para o projeto "OPITAR I", 
pensando numa empresa do ramo da homeopatia, que financie o projeto e 
terá, assim, à disposição todas as plantas medicinais para o abastecimento 
de sua fábrica, dentro ou fora do Brasil.

Oferece-se a instalação de um Minilaboratório em Taraucá, ocupado 
por um especialista da empresa interessada, que terá acesso constante ao 
cadastro e ao viveiro. A mesma pessoa poderia indicar as espécies, 
quantidades, maneiras de preparação e embalagem para transporte. 
Taraucá possui correio, telefone e fax, transporte aéreo regular para a capital 
Rio Branco e transporte fluvial para Manaus. O escritório da "OPITAR" está 
previsto também em Taraucá, na capital regional e situada a 2 horas de 
barco do viveiro central."

Curiosamente, o folder trilingüe não repete na versão em Inglês as

informações do Objetivo 6 da Selvaviva, em Português. Ou melhor, traduz com

mais detalhes os reais objetivos da organização, como se pode comprovar a 

seguir (versão para Português do Objetivo 6 como expresso no idioma Inglês):

"(...) Para ajudar a recentemente fundada associação indígena 
"OPITAR" a deslanchar, Selvaviva desenvolveu o projeto "OPITAR I", cuja 
meta é fazer reviver práticas medicinais ancestrais.

Este projeto incorpora a criação de um canteiro para cultivo de 
plantas medicinais, o que já  foi feito nos arredores da pequena cidade de 
Tarauacá.

As várias plantas medicinais são levadas para lá da floresta e são 
cultivadas. Esse centro de ervas medicinais fica localizado na aldeia 
indígena de "Tamandaré", onde reside o coordenador da "OPITAR", e que 
fica a duas horas de barco de Tarauacá.

O centro tem catalogadas fichas sobre todas as plantas de uso 
terapêutico da medicina tradicional. As fichas possuem descrição da planta, 
sua área de ocorrência, uma descrição das doenças contra as quais é 
utilizada (sintomas), modo de preparação e administração. Do canteiro 
central seguem amostras para as aldeias indígenas, onde as plantas são 
cultivadas em canteims comunitários e usadas rotineiramente.

A experiência tem demonstrado que quantidades muito maiores 
dessas plantas/ervas podem ser produzidas. Neste sentido, Selvaviva vem 
procurando uma empresa farmacêutica que esteja interessada neste projeto 
e que possa oferecer suporte financeiro, parcial ou integral, em troca da 
provisão das quantidades desejadas de ervas, preparadas de acordo com as 
especificações próprias. Existem também extratos de madeiras (por 
exemplo, óleo de COPAlBA), que são empregados com sucesso como 
antibióticos nessa área, como resta comprovado dentificamente. Este é 
apenas um exemplo "exótico" entre muitos outros.

Uma empresa farmacêutica poderia estabelecer um pequeno 
laboratório, dirigido por um especialista, na cidade, e dirigira prospecção por
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substâncias em contato direto com o pessoal da OPITAR. Taraucá tem um 
aeroporto com conexões regulares para a capital do Estado, Rio Branco, 
tem fax e telefone, e é  um bom lugar para se viver."

Esta Comissão Externa, em Audiência Pública realizada na Assembléia 

Legislativa do Acre, em Rio Branco, teve a oportunidade de ouvir o depoimento 

do Sr. João Carlos da Silva, Coordenador da OPITAR - Organização dos Povos 

Indígenas de Tarauacá e do Jordão. O depoimento do Sr. João Carlos da Silva 

sobre o caso Selvaviva tem, em síntese, o seguinte teor

"Disse que teve o primeiro contato com o Sr. Rogério 
aproximadamente em março de 1994, através de um amigo, Gilberto Carlos 
Ferreira, um dos agentes de saúde da comunidade no Igarapé do Caucho. 
Antes disso, a comunidade jó tinha um projeto para resgate das medicinas 
tradicionais que tinha sido encaminhado à UNESCO, e que não tinha sido 
aprovado. EntSo, a partir desse contato com o Sr. Rogério -  não com a 
Selvaviva -  passaram a encaminhar esse projeto ao Sr. Rogério. E após 15 
dias receberam uma correspondência para convidá-lo oficialmente para ir a 
Tarauacá discutir esse projeto. E uns quinze dias depois do contato ele veio 
a Taraucá e discutiu sobre o projeto. Fez questáo de ver as normas do 
estatuto da organização, etc. E a partir desse momento foram estabelecidas 
as regras do projeto. O objetivo do projeto era fazer o resgate da própria 
cultura prática e a catalogação de todas as ervas. A catalogação estava sob 
seu controle, e cópia desses documentos jó  se encontra com a Promotona e 
com a Procuradoria de Defesa do Meio Ambiente. O Sr. Rogério tinha 
acesso às informações catalogadas. Até o momento em que surgiram as 
denúncias o projeto estava indo de acordo com o que fora tratado. O que 
deu para observar foi o folder que teve uns artigos que "na realidade eram a 
carroça indo adiante dos bois". O ponto mais grave do folder é a parte seis. 
Como coordenador da OPITAR chegou a chamar assembléia extraordinária 
com as lideranças indígenas do Caucho, porque não tem interesse em levar 
prejuízo para as comunidades. A meta do Projeto era catalogar as plantas 
medicinais, legalizar a "patente" da comunidade sobre os conhecimentos, e 
então negociar com empresas farmacêuticas. O folder "atravessa" essa parte 
crucial do projeto, e por isso não interessa às comunidades. Nunca foram 
levadas plantas ou folhas com o Sr. Rogério. As organizações indígenas 
legalmente constituídas têm autonomia para procurar alternativas 
económicas e melhoria da qualidade de vida das comunidades. Neste 
sentido, não há necessidade de se fazer contato com a FUNAI para 
desenvolver cada projeto. Entretanto, reconhece que deveria ter procedido 
com mais cautela no caso do Sr. Rogério. Que o problema é que a FUNAI 
não atende as necessidades das comunidades indígenas, o que os obriga a 
buscar soluções com outros parceiros. Disse que foi ele quem implantou os 
viveiros. As plantas escolhidas obedeciam dois critérios: as espécies que são 
fáceis de cultivar, e as que sen/em para tratar diversas doenças. O Sr. 
Rogério não indicava que espécies cultivar nos viveiros, porque esse é um 
conhecimento próprio de cada tribo. Na realidade nem os próprios 
seringueiros detém esse conhecimento mais amplo. O Sr. Rogério fez 
anotações sobre os viveiros, e sobre os usos das plantas. Mas não 
conseguiria absorver logo todo o conhecimento. Com João Carlos da Silva é
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&diferente, ele é um índio, e conhece sua cultura por dentro, pelo menos 80%. 
Todo o conhecimento associado aos viveiros tinha por base o conhecimento 
sobre plantas medicinais acumulado na comunidade.

0  Projeto só foi encaminhado, ficou só como uma proposta. Todo o 
desenvolvimento do projeto se deu graças ao esforço das próphas 
comunidades. NSo se teve qualquer retomo financeiro. Mas havia uma 
expectativa neste sentido, na ordem de 38 a 40 mil reais. 0  Projeto 
inicialmente foi elaborado por ele, como dirigente da entidade, com apoio da 
Fundação Cultural do Estado do Acre (que existia na época), um centro de 
treinamento do Estado. Através da Coordenadoria de Indigenismo se 
conseguiu uma ajuda com Luiz Carvalho para elaborar o projeto. O Projeto 
não atingiu o seu objetivo porque não se conseguiu alocar recursos para o 
seu desenvolvimento. Ele foi encaminhado para a UNESCO, que rejeitou a 
proposta, pois somente financiaria a parte profissional e de saúde. E por fim 
foi encaminhado para o Sr. Rogério. Conseguimos catalogar entre 25 a 30 
espécies. Na verdade, o trabalho de catalogação foi feito por João Carlos da 
Silva e por sua mãe."

As provas deixam ciara a disposição da ONG de servir como intermediária 

em tais negociações, sob falsas alegações de que prestava serviços às 

comunidades indígenas locais.

Sobre este caso, a Comissão ouviu o jornalista Mario Cesar Carvalho, do 

Jornal Folha de São Paulo, que havia noticiado o fato em sua edição de 

01/06/97, e o ex-Deputado Estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB-AC), que 

presidiu a Comissão de Sindicância da Assembléia Legislativa do Estado do 

Acre, constituída para apurar este fato.

Além disso, a Comissão Externa recebeu cópia da Ação Civil Pública 

proposta pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual do Acre.

IV.2. Inquérito Civil Público no Amazonas

No mesmo período, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, da 

Procuradoria da República no Estado do Amazonas resolveu instaurar um 

Inquérito Civil Público, destinado a apurar os fatos relacionados ao crescimento 

indiscriminado da coleta de material biológico de espécies da fauna e flora 

silvestres amazônica e sua remessa para grandes laboratórios internacionais, 

localizados notadamente nos EUA, Austrália, Alemanha, dentre outros.
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Na Portaria n° 21, de 02 de junho de 1997, o Ministério Público no Estado 

do Amazonas considera que “tais atividades necessitam de autorização e 

fiscalização dos órgãos federais competentes, podendo configurar crime contra o 

patrimônio da União, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar 

matéria prima pertencente à União, sem autorização legal ou em desacordo com 

as obrigações impostas pelo titulo autohzativo, nos termos do art. 2o da Lei n° 

8.176/91", que “a apropriação de tal material biológico poderá resultar na 

obtenção tecnológica de microorganismos transgênicos por parte de laboratórios 

internacionais, patenteáveis pela le i brasileira, na forma do art. 18, III da Lei 

9279/96", que "tal apropriação irregular configura a chamada ‘biopirataria’, lesiva 

à soberania e economia do país e à sua comunidade científica no exercício pleno 

do direito sobre sua biodiversidade” e, por fim *precedentes nessa matéria em 

que a indústria farmacêutica internacional através da Fox Chase Center 

patenteou na Europa e EUA a planta ‘chá de quebra’ philantus, útil no tratamento 

da hepatite, sem qualquer indicação de procedência geográfica, além do 

patenteamento do ayhuasca ou santo daime, p o r parte da International Plants 

Medicine Coorporation do grupo Loren Miller, segundo a le i americana que 

permite esse tipo de patenteamento".

Constam dos autos do Inquérito Civil Público citado documentos tais

como:

a) Carta do Dr. Franco Caneva ao Prof. Frederico Arruda, datada de 29 

de julho de 1977, em que é feita proposta de coleta de material biológico 

(plantas) para posterior envio ao Instituto de Pesquisa de Drogas da Simes 

(Produtos Farmacêuticos) de Milão (fls. 119).

b) Termo de Acordo assinado em 1973 entre a Faculdade de Farmácia e 

Odontologia de Ribeirão Preto e a Johnson & Johnson, para cooperação em 

pesquisa de produtos naturais (fls. 125/132). Este acordo seria um exemplo do 

disfarce legal da biopirataria.

c) Carta assinada por Elena Oyama, da empresa Nikko Chemicals Co. 

Ltd., sedeada em Tóquio, Japão, datada de 22 de fevereiro de 1989, em que se 

solicita ao Prof. Frederico Arruda a coleta e posterior envio de informações
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científicas, bem como extratos de plantas como Carjuru (Arrbidaea chica) e 

Andiroba (Meliaceae), entre outras, com propriedades cosméticas (fls. 133).

d) Carta do Prof. Vittorio Erspamer, do Instituto de Farmacologia Médica 

da Universidade de Roma "La Sapienza", solicitando a coleta e remessa de 

peles de rãs das espécies Phyllomedusinae bicolor, Phyllomedusinae palliata, e 

Phyllomedusinae tomoptera. É oferecido pagamento em dólares americanos, no 

valor a ser definido pelo pesquisador brasileiro (fls. 165-166).

e) Cópia de estudo publicado nos Proceedings da National Academy o f 

Science, dos Estados Unidos, revelando as propriedades contidas nas secreções 

dos sapos amazônicos, que teriam sido indicadas pelos índios Mayoruna e 

Marúbo, do Brasil, e pelos índios Amahuaca e Matses, do Peru. De acordo com o 

texto, a pesquisadora Katharíne Milton, do Departamento de Antropologia da 

Universidade da Califórnia em Berkeley, fez a coleta do material biológico em 

local próximo ao Rio Lobo, e sua participação na pesquisa foi financiada por 

bolsa da National Geographic Society. Entre os oito cientistas que assinam o 

artigo não se encontra nenhum pesquisador brasileiro ou peruano. O artigo foi 

publicado no Vol. 89, páginas 10960-963 dos Proceedings, em novembro de 

1992, na seção de farmacologia (fls. 167-169 dos autos).

f) Perfil da empresa farmacêutica PHYTOpharmaceuticals, Inc., 

publicado no periódico Washington Insight, em 15 de março de 1995, em que se 

faz referência a "arranjos de colaboração em pesquisa" na China, na Tailândia e 

no Brasil. Segundo o anúncio: "Os cientistas, que vêm à PPI para treinamento 

adicional, classificam as plantas coletadas e preparam 'extratos certificados' — as 

fontes das plantas são portanto confiáveis. Os três laboratórios proveram 15.000 

extratos em 1993; e irão prover 20.000 em 1994". Além desse cuidado na coleta 

das plantas, os técnicos da PPI fazem uso do aparelho GPS - Global Positioning 

System, através do qual marcam a localização da planta na floresta, mapeando a 

mina biológica que exploram, (fls. 172).

g) Notícia, por mensagem eletrônica datada de 2 de junho de 1997, de
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coleta ilegal de gramíneas selvagens do gênero Oryza pelo pesquisador 

Masahiro Akimoto, da Universidade de Hokkaido, Sapporo, Japão, nos 

municípios de Breves e Soure, no Pará. Segundo o Prof. Giancarlo Oliveira, do 

Departamento de Genética da ESALQ/SP, atualmente na Washington University, 

em St. Louis, Missouri, Estados Unidos, uma fonte que não quis se identificar 

teria dito que o pesquisador japonês "iria para Manaus, AM, com o mesmo fim, e 

como não fala português, deve pedir ajuda a funcionários do INPA, que podem  

estar desavisados de sua situação ilegal. Ele pretende ficar só mais alguns dias 

no Brasil. (...) quando perguntado sobre o passaporte e a permissão para coleta, 

ele empalideceu e mostrou apenas um visto de turista. Ele conhece as 

demandas da legislação brasileira, pois já  esteve em outras partes da Amazônia 

em 1993." A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, por seu 

Secretário-Geral Ademar Freire Maia, fez chegar o documento ao Ministério 

Público do Amazonas, e a outros órgãos fiscalizadores competentes (fls. 303
307).

O Professor Frederico Arruda, em seu depoimento à Comissão, fez as 

seguintes observações:

"Quero ressaltar que essa biopirataria pode ocorrer muitas vezes até 
utilizando formas e camuflagens legais. Existem vários mecanismos para 
isso. Um deles é o desse convênio com uma das melhores faculdades de 
farmácia da América Latina e a indústria Johnson & Johnson, que fez uma 
proposta idêntica a nós, na Universidade do Amazonas. Consideramos a 
proposta quase insultuosa, mas os senhores vão ver por que a considero 
assim. Essa é a carta que, na época, encaminhava a proposta de 
convênio, que foi assinado, conforme os senhores poderão ver ao final.

Então, a Johnson & Johnson com a faculdade de farmácia e 
odontologia, hoje é faculdade de farmácia de Ribeirão Preto. Há várias 
cláusulas — vou passar rapidamente — mas esse foi o termo de acordo com 
a divisão de produtos naturais da Johnson e há algumas que seriam risíveis, 
no meu entendimento, se não fossem nocivas e insultuosas.

Observem que na cláusula V as partes obrigam-se a exigir do seu 
pessoal participante, mediante assinatura de termo de responsabilidade, a 
não divulgação de segredos, formas, processo de fabricação de qualquer 
forma que vierem a tomar conhecimento na execução do programa. Logo 
abanco diz: cada parte será responsável pelo cumprimento, etc. Cláusula VIII: 
— essa, no meu entendimento é um primor — as vantagens porventura 
resultantes de direitos autorais de publicação ou de exploração de patentes 
ou processos industriais iniciados ou desenvolvidos em decorrência do 
presente acordo, reverterão em benefício da Johnson, obrigando-se essa a
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indenizar a faculdade pela parte que lhe seha de direito através de bolsa 
e.studo.

Esse é um convénio típico, através do qual o material sai legalmente, 
como sai DNA humano ou qualquer coisa. Quero começar por ai. Se não se 
investigar o teor dos convênios assinados neste País por instituições de 
ensino superior de pesquisa, teremos sempre uma porta aberta por onde 
será sangrada essa biodiversidade, sob os auspícios legais que se queira 
imaginar. Essa é uma forma. Há outras que envolvem tuhstas. Há cerca de 
uma semana foi preso um belga em Tabatinga. Mas isso é apenas um dos 
casos. Se forem investigados, por exemplo, os relatos dos guias turísticos, 
eles vSo contar que esses turistas muitas vezes chegam, abrem as suas 
mochilas e retiram de dentro dela kits completos para a coleta de 
microorganismos. NSo é só a casca de árvore, nôo é só a folha, sào 
microorganismos. Utilizam o GPS para poder determinar, plotar exatamente 
o local de onde foi retirada a amostra e garantir a reprodutibilidade do 
processo. Há vários depoimentos de comunidades njrais, onde esses 
pesquisadores, que nâo sâo só estrangeiros, mas muitas vezes brasileiros a 
serviço de instituições ou empresas estrangeiras, vôo removendo esse 
material, que sai, como muito bem lembrou o Dr. Gilbert, sem qualquer tipo 
de controle. Quando esse controle é eventualmente exercido, acontece o 
que aconteceu com esse belga.

Há notídas que passam despercebidas, mas a exegese dessas 
notícias poderia indicar-nos coisas fascinantes, até no mau sentido. Esse, 
por exemplo, é de cientistas americanos que, aliás, nâo só se propunham na 
época, — essa matéria foi publicada em 1987, portanto, há dez anos —, mas 
jó  apontavam a possibilidade de se dispor na biodiversidade amazônica de 
produtos interessantíssimos para a cura do câncer, etc. Isso, na verdade, 
teve prosseguimento, como vários outros, e sem nenhum controle nosso.

Na mesma linha, e aqui até com algumas coisas que, do ponto de 
vista técnico e científico, sâo, no mínimo, duvidosas, como por exemplo a 
descoberta em cerca de très meses de novos produtos para o tratamento 
do câncer e por a i vai. Claro que nâo vai ser descoberto em três meses, mas 
que esse processo continua é verdade, conforme irei demonstrar 
cabalmente.

Temos aqui o uso, por exemplo, de contatos com instituições de 
pesquisas no Brasil. Essa aqui, por exemplo, Produtos Farmacêuticos 
Simens, que na época, já  faz bastante tempo, em 1977, enviou essa carta, 
quando eu trabalhava no Instituto Nacional de Pesquisa de Amazónia e na 
Universidade. Agora, trabalho só na Universidade. Observem que é sempre 
uma proposta de colaboração de pesquisa. Na verdade, quando se começa 
a analisar esses acordos, verifica-se que grande parte dos brasileiros entram 
como meros coletores, nada mais do que isso. E aqui, inclusive, já indicada a 
transportadora, através da qual os produtos a serem por mim coletados 
seriam encaminhados a Sâo Paulo e de lá para a Itália para pesquisa.

Há aqui uma empresa japonesa também interessada em extratos e
em literatura.

Essa aqui é uma obra-prima pata que se compreenda essa 
biopirataria do princípio: da letra A à Z .  Essa aqui é uma proposta feita por 
um grupo. Aliás, diga-se de passagem, o pesquisador que assina essa carta 
é um dos maiores do mundo. Nâo há aqui nenhum reparo à credibilidade 
cientifica dele. Ê um grupo extraordinariamente competente. Só para 
termos uma idéia de como a coisa começa. Primeiro, temos uma confissão 
pública, explícita, de que a fonte de informação, que nâo é detida pelo
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caboclo -  na verdade, esse tipo de material a maioria absoluta das 
populações mrais não utiliza, não sabe como utilizar e, sobretudo, não 
domina o universo mitológico indígena que está por trás disso, que é o caso 
de umas rãs existentes no sudoeste da Amazônia, pertencentes ao gênero 
Phyllomedusae. Essas rãs são fábricas extraordinárias de substâncias 
biologicamente muito ativas, incluindo alucinógenos, substâncias 
analgésicas e muito ativas na área cardiovascular. Então, eles começam a 
carta dizendo que partiram dessa informação. Portanto, estão reconhecendo 
a propriedade intelectual do índio que utiliza uma secreção produzida por 
essa rã, com uma série de finalidades. Quero chamar a atenção para o fato 
de que essas coletas nâo sâo aleatórias. A coleta aleatória acaba sendo 
dispendiosa e geralmente dá muito pouco resultado, porque é uma loteria. Ê 
muito mais simples e se economizam milhões de dólares, quando se pega a 
informação do indivíduo, das populações nativas, porque se encurta muito o 
caminho. Essa carta foi enviada depois de um contato direto dos 
pesquisadores desse grupo que esteve em Manaus e a proposta inicial era 
um convênio com a Universidade do Amazonas, que se acabou 
transformando nisso. Jó nâo há mais convénio na Universidade do 
Amazonas, já nâo há mais trabalho científico realmente em colaboração. E a 
carta termina fazendo o que é muito comum. E uma forma de suborno. E 
proposta a inclusão do coletor como co-autor dos trabalhos de pesquisa. 
Quer dizer, o pesquisador brasileiro, que muitas vezes encontra dificuldades 
enormes para produzir um trabalho cientifico de boa qualidade, passa a ter a 
chance de ter o seu nome incluído entre os autores dos trabalhos 
publicados, embora nâo tenha feito nenhum tipo de pesquisa.

Parece exagero mas, ao final, há a sugestão de como esse material 
pode ser mandado: coloca-o dentro de envelopes fortes do Correio e manda- 
o embora, ê  assim que ocorre. Portanto, temos todos os elementos que 
compõem a biopirataria.

Este é um dos trabalhos publicados em relação ás rãs. Sâo mais de 
quarenta substâncias biologicamente muito ativas que têm sido estudadas. 
Temos um vídeo sobre isso. De qualquer maneira, a rã é esta, utilizada por 
índios marubo, mayoruna, matis e alguns outros povos, sobretudo da região 
do Vale do Javari. Eles retiram a secreção e depois a aplicam em pequenas 
queimaduras, provocando, então, todo um processo de alucinação e outros 
efeitos mais.

Gostaria de finalizar, mostrando isto aqui, que também muitas vezes 
passa despercebido. Foi publicado no Washington Insight, e há algumas 
informações interessantes. Essa indústria tem pesquisadores colaboradores 
que coletam o material na China, na Tailândia e no Brasil. Observem que 
logo aqui abaixo há uma referência ao fato de que, em 1993, esse 
laboratório conseguiu 15 mil extratos, esperando, para 1994, 20 mil extratos. 
Refere-se com muito otimismo ao fato de que existe uma reprodutibilidade 
garantida dessas coletas pelas técnicas utilizadas, e em nenhum momento 
há qualquer informação sobre quem são os pesquisadores ou as instituições 
no País que estão conveniadas com a tal indústria, que é apenas uma das 
que fazem isso.

Tive oportunidade de atuar, durante poucos meses, como consultor 
do Ministério da Saúde na área específica de produtos naturais de 
fitofármacos. Naquela ocasião indagávamos quem seriam esses 
pesquisadores e essas ou essa instituição. Ninguém sabia informar. Até 
hoje não me consta que se saiba quem realmente faz isso.
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Mas aqui estão algumas das provas que mostram que o interesse 
pelas informações indígenas é imenso. Gostaria de reforçar o que disse no 
inicio: apesar das muitas publicações sobre a medicina indígena, existe uma 
confusão muito grande entre o xamanismo indígena e aquilo que nós 
chamaríamos — que também é exercido por eles — de fitoterapia. Existe 
uma confusão lamentável. O xamã não usa planta medicinal. Ê algo 
completamente diferente. Quem usa planta medicinal é outro tipo de agente 
de saúde — vamos dizer assim — das comunidades indígenas e os 
terapeutas populares.

Na verdade, atrevo-me a dizer que, felizmente, boa parte dessas 
informações originais, especialmente em índios que ainda mantêm uma 
razoável distância das pressões das populações "brancas", conservam 
muito da sua cultura, às vezes com determinadas máscaras impostas até 
por pressão religiosa. Mas isto ainda está fora do alcance dos biopiratas."

0

IV.3. Tráfico de besouros e borboletas

O Delegado Mauro Spósito, Superintendente do Departamento de 

Polícia Federal no Estado do Amazonas informou:
‘Para ilustrar o que já temos em mãos durante esse período em que 

estamos nos dedicando a verificar os casos de biopirataria, foi recolhido na 
Região de São Gabriel da Cachoeira um exemplar, em fotocópia, de 
besouros que estavam sendo adquiridos pela França, por cidadãos 
franceses na França, nâo pelo Governo Francês. E pagavam por exemplar 
de besouro a importância de um dólar. Para quem conhece a Região 
Amazônica, se pusermos um famlete à noite, nós vamos ficar milionários 
vendendo besouros. Para quem conhece a Região Amazônica, se pusermos 
um farolete à noite, nós vamos ficar milionários vendendo besouros."

Conforme noticiado pelo Boletim “Parabólicas”, do instituto Socioambiental 

(n. 31, ano 4, jul/ago 97, p.3 ‘ Caça ao besouro’), a empresa francesa de Gérald 

Pélissié, divulga em folder, com fotos, a possibilidade de vender besouros 

apanhados no município de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas, 

e no Estado da Bahia. Pelo que se sabe esta atividade ocorre há pelo menos três 

meses. Para obter o material utilizam-se de lâmpadas para atrair os besouros à 

noite, ou derrubam buritis com moto-serra, que após alguns dias exala um cheiro 

que atrai os insetos.

O Globo Repórter que foi ao ar no dia 7 de novembro de 1997 trouxe 

novas informações sobre o tráfico de insetos da Amazônia brasileira. O Sr. 

Gérald Pélissié se prontificou a passar por fax listas de insetos comercializados. 

Em um dos casos, disse ter sido abordado por um funcionário de uma agência
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de turismo em Manaus que lhe ofereceu os serviços de coleta e remessa de 

besouros, de acordo com uma lista de preços. O negócio se realiza através de 

troca de faxes e os insetos são entregues a domicílio, em qualquer lugar do 

mundo. Segundo João Paulo Capobianco, conhecido ambientalista brasileiro, em 

depoimento ao Globo Repórter, a alegação dos traficantes de besouros de que 

os insetos se destinam à confecção de peças de artesanato é inconsistente, 

dada a indicação por escrito de que os abdomens dos insetos devem ser 

conservados, para então serem remetidos cuidadosamente para o endereço do 

comprador. Em entrevista telefônica, o próprio Gérald Pélissié afirma que os 

besouros podem chegar a valer US$ 2.500 (dois mil e quinhentos dólares) no 

mercado negro de espécies da fauna amazônica.

Além disso, a polícia teve a oportunidade de receber documentação 

oriunda de Verona, na Itália, onde estavam se formando excursões ou 

expedições, para coletar insetos e espécimes da flora brasileira para levar ao 

laboratório.

Em 20 de agosto a Polícia Federal realizou a prisão de um cidadão belga 

que, em companhia de um outro cidadão de nacionalidade francesa, realizava 

pesquisa em insetos na Amazônia. Quando da prisão em Manaus, 

Vandermerghel e seu cúmplice estavam retomando de viagem em que haviam 

recorrido também a Colômbia e o Peru. Enquanto o francês continua foragido, o 

belga Robert Vandermerghel, 53 anos, foi preso em flagrante, tendo se 

identificado como um publicitário em viagem turística. Entretanto, em matéria 
publicada no Correio Braziliense em 15 de novembro de 1997 (p. 10). Daniel 

Rosenthal, Cônsul Honorário da França em Manaus, afirma que Vandermerghel 
é “um entomólogo ilustre” e diz que “suas pesquisas poderiam ser até muito úteis 

para o Brasil”. Curiosamente quem o socorreu depois de preso, enviando um fax 

para a Polícia Federal, segundo o Delegado Spósito, foi o Departamento de 

Imunologia da Faculdade de Houston do Texas, para quem ele estava prestando 

serviços. Vandermerghel tinha em seu poder 130 borboletas e 78 besouros, além 

de documentos onde fazia a classificação de todos os insetos que havia 

recolhido, quando foi preso. Segundo a denúncia, Vandermerghel teria cometido
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três crimes: captura de insetos protegidos, comercialização de insetos e 

testemunho.

A Juíza Federal Maria Lucia Gomes de Souza, Titular da 3a Sessão 

Judiciária e Diretora do Fórum de Manaus, condenou Vandermerghel a um ano 

de prisão, sem direito a fiança, por captura de espécies protegidas da fauna 

brasileira. A sentença em seu inteiro teor passa a constar dos documentos deste 

relatório, e certamente representa um marco jurisprudencial de suma importância 

quanto à repressão da biopirataria no Brasil.

Em decorrência dessa série de evidências coletadas, foi 

determinado que a Polícia Federal desencadeasse uma operação que teria por 

objetivo realizar atividades fiscalizadoras para impedir que venham a ocorrer tais 

fatos e também para que se possa ter conhecimento do que realmente vem 

ocorrendo.

Os objetivos dessa operação, que de acordo com o Delegado Mauro 

Spósito será desencadeada em breve espaço de tempo, é identificar e 

responsabilizar criminalmente as pessoas naturais ou jurídicas, sediadas no 

Brasil ou no exterior, que patrocinam a coleta clandestina de material biológico 

da flora e fauna amazônica; identificar e responsabilizar criminalmente as 

pessoas que efetuam a coleta clandestina de material biológico da flora e fauna 

amazônica, além de controlar as atividades e recolher informações que 

possibilitem neutralizar a ação criminosa denominada"biopirataria\

Ao expor estes fatos, o Delegado Mauro Spósito assinalou a 

dificuldade encontrada pela Polícia em relação à base legal para o indiciamento 

de condutas como a descrita. Para agir no combate à biopirataria, tem-se a Lei 

de Proteção à Fauna. No entanto, no que tange à flora, considera que o país 

está praticamente descoberto, por não existir um instrumento jurídico que 

possibilite aplicar penalidades àqueles que estejam retirando material da flora 

brasileira para pesquisa.
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IV.4. Caso TAWAIA - Exportação de Sementes

A empresa Tawaia, de exportação de sementes, situada na cidade de 

Cruzeiro do Sul - AC, exportou em 1996, 531 quilos e 800 gramas de sementes 

dos mais variados tipos: amarelinha, arícuri, bálsamo, canfista, cedro branco, 

copaiba, jarina, limãozinho, manixi-da-terra-alta, manixi-da-várzea, marfim, 

mogno, mulateiro, mulungu, mutumba-mel, mutumba-voadora, orelha-de-negro, 

pãma, patoá, tanimbuca, entre outras.

Segundo se apurou na Comissão de Sindicância da Assembléia 

Legislativa do Acre, em 30 de abril de 1997, o representante do IBAMA em 

Cruzeiro do Sul, Francisco Figueiredo, teria sido procurado pelos donos da 

empresa para prestar esclarecimentos sobre a legalização de suas atividades 

como exportadores de sementes amazônicas.

Como não há sobre este caso qualquer iniciativa quer da Polícia Federal, 

quer do Ministério Público, a Comissão tem por dever trazer este tema a público, 

e instar as autoridades competentes a tomarem as providências legais aplicáveis 

ao caso.

IV.5. Caso Aveda - corantes naturais

A empresa de cosméticos Aveda vem negociando com comunidades 

indígenas a extração do pigmento azul do jenipapo bem como o fornecimento e o 

processamento do urucum. Os índios Yawanawa, no Acre foram os primeiros a 

fazer um acordo com a Aveda e receberam 150 mil dólares para o seu trabalho 

com o urucum. Os índios Guarani-Kayowa do Mato Grosso do Sul já receberam 

cerca de 51 mil dólares em troca de sua experiência na extração do azul do 

jenipapo. Este fato também foi noticiado pelo jornal “Folha de São Paulo”, em 

sua edição de 01/06/97, na reportagem do jornalista Mario Cesar Carvalho.

O antropólogo Marcelo Iglesias, da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI), 

teceu os seguintes comentários sobre o caso Aveda, durante Audiência Pública
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realizada por esta Comissão Externa na capital do Acre:

"Há muito tempo, mais de uma década, as comunidade indígenas 
têm procurado se organizar através de suas próprias organizações e 
movimentos para poder exatamente organizar política e socialmente suas 
comunidades e também ter acesso a parcerias com diferentes órgãos não só 
do governo, mas órgãos governamentais, instituições de pesquisa, e 
inclusive até com empresas como a Aveda. 0  trabalho que a Aveda vem 
desenvolvendo no Gnegório junto com os Yawanawa tem a ver com o 
processamento do urucum -  que é uma planta tradicional dos Yawanawa, 
que eles usam para as pinturas deles, desde sempre. Na verdade é um 
trabalho em parceria, que resultou no plantio de um grande urucunzal. 
Inclusive, esse projeto inicial da Aveda foi escrito a pedido da própria 
organização Yawanawa e da própria Aveda pelo próprio Dionísio Soares. Ele 
foi a pessoa que inicialmente teve essa boa vontade de escrever esse 
projeto que redundou nesses poucos anos de trabalho. Nesses últimos anos, 
a partir do momento que o urucunzal entrou em florescimento, em produção, 
tem sido buscadas uma séhe de alternativas para o beneficiamento desse 
urucum, não só em forma de colorai mas em forma de [bicdna ?] e de outros 
produtos que se pensa em vender.

A FUNAI de Brasília está completamente a par desse trabalho. 
Inclusive todas as atividades que vêm sendo feitas têm o conhecimento da 
FUNAI de Brasília. Os representantes da Aveda que têm ido á comunidade, 
sempre têm feito com autorizações da FUNAI de Brasília, e a FUNAI tanto de 
Brasília como de Rio Branco tem em diversos momentos prestado apoio a 
esse trabalho que ê visto também como uma alternativa de valor para estas 
comunidades daqui. O beneficiamento e a venda destes produtos 6 pensado 
em função de indústrias que estão instaladas no Brasil. São grandes 
indústrias sem dúvida que controlam o comércio do urucum aqui dentro do 
Brasil, com diferentes finalidades, sejam elas nas tinturas, na indústria 
alimentícia, na indústria de corantes, mas são indústrias daqui de dentro do 
Brasil."

IV.6. Caso Ben & Jerry's - sorvete sabor "crocante da floresta

tropicar ("Rainforest Crunch" )

Uma série de artigos publicados sobre responsabilidade social de 

empresas e sobre ética nas relações comerciais tem feito uso do caso do sorvete 

crocante da floresta tropical como emblemático da forma como vem se dando o 
comércio de produtos da floresta, recentemente. Os artigos do crítico britânico 

Jon Entine, principalmente ‘The messy reality of sociaily responsible business" (A 

confusa realidade dos negócios socialmente responsáveis, publicação eletrônica 

da environlink.org), e ‘ Ethical Investing” (Investimento ético, publicação eletrônica 

da corpgov.net), entre outros documentos pesquisados, serviram para embasar a
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análise deste caso, pela Comissão.

Segundo se constata, em 1989 foi fundada a empresa CPI - Community 

Products Inc. do grupo CSE (Cultural Survival Enterprises) com o objetivo de 

fornecer castanhas, nozes e frutas da Amazônia para empresários interessados 

em investir na floresta de forma sustentável. A partir de então foi iniciada a 

produção do sorvete crocante da floresta tropical, ou “Rainforest Crunch”, pela 

empresa norte americana sediada em Vermont, Ben & Jerry’s. A CPI deveria 

doar 60% dos seus lucros para caridade, 1/3 deste total para a CSE, além de 

pagar aos colhedores 5% como um prémio ambiental.

No lançamento do sorvete estava inscrito na sua embalagem: "a renda 

gerada p o r estas castanhas demonstra que as florestas tropicais são mais 

rentáveis quando cultivadas para servirem ao extrativismo tradicional do que 

quando suas árvores são cortadas e queimadas para ganhos de curto prazo". O 

sorvete passou a ser o carro-chefe dos produtos da Ben & Jerry's. A cooperativa 

de Xapuri nunca chegou a produzir a quantidade ou a qualidade de castanhas 

demandada. Em 1991, a Aliança dos Povos da Floresta constatou que a ajuda 

da CSE tinha sido mínima, em comparação com as repercussões negativas do 

contrato. A CSE passou a negociar com comerciantes do agri-business da 

região, principalmente com a família Mutran. No segundo semestre de 1994, 

Xapuri parou completamente de colher castanhas para a CSE. De acordo com o 

relatório de 1995 da Ben & Jerry's, durante os seis anos desde o lançamento do 

sorvete, mais de 95% das castanhas foram fornecidas por fazendeiros 
convencionais da região. Apesar de tudo, o sorvete "Rainforest Crunch" continua 

sendo vendido com o mesmo tipo de anúncio de sua estréia inclusive pela 
internet. Segundo reportagem publicada na revista "The Econom isf, 

recentemente (6-12 setembro/97, p.61/62) o sorvete "Rainforest Cmnchi" vale o 

seu preço mais caro "precisamente porque está cheio de castanhas muito 

corretamente extraídas por cooperativas tribais da Amazônia". Os lucros das 

empresas Ben & Jerry's, chegaram a cerca de 4 milhões de dólares em 1996.

Este caso -- bem como o da relação da empresa inglesa The Body Shop 

com os Caiapós no Pará, e outros de menor publicidade --, serve para
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demonstrar quanto ainda resta para se chegar ao comércio de produtos da 

floresta feito de uma forma ambientalmente sustentável e socialmente 

responsável. Em geral, verifica-se que os empresários interessados em trabalhar 

com produtos da floresta, em parcerias com os povos da floresta, dirigindo-se ao 

consumidor “ecologicamente” consciente, logo abandonam o terreno das boas 

intenções, para ceder a pressões típicas do mundo empresarial, do mercado. 

Entretanto, os produtos continuam sendo vendidos como se pertencessem a um 

filão distinto, ecologicamente correto, socialmente justo. E o consumidor “verde” 

é induzido a erro, pagando prêmios ambientais ou sociais por produtos que, na 

verdade, pouco ou nada têm de diferente dos similares convencionais.

Se bem que não se pode configurar “biopirataria” nos casos dos 

empreendimentos “verdes* com os povos e produtos da floresta (pelo menos não 

como regra geral), a Comissão entende importante denunciar essas práticas 

muito comuns na Amazônia brasileira. Não se trata, aqui, de apropriação 

indevida de materiais ou conhecimentos tradicionais, mas da imagem da floresta, 

de seus habitantes nativos, e de seus recursos, que passam a servir de 

mercadoria em alta no comércio internacional.

IV.7. Caso Fundação para Etnobiologia - Patentes do bibiru e do 

cunani

O químico Conrad Gorinsky, Presidente da Fundação para Etnobiologia, 

sediada em Londres, Reino Unido, já obteve do Escritório de Patentes Europeu o 
direito de propriedade intelectual sobre dois compostos farmacológicos 

originários de plantas da Amazônia, cujos usos foram indicados pelos índios 

Wapixana, de Roraima. Tratam-se das patente EP 610060, para o Rupununine, e 

EP 610059, para o Cunaniol.

Este senhor nasceu em Roraima, viveu aii até os 17 anos e hoje em dia é 

um pesquisador na Inglaterra. Conviveu muito com um grupo indígena chamado 

Wapixana que ocupa o norte de Roraima até a Guiana. Aprendeu com esses 

índios que uma árvore chamada “bibiru” tem uma semente usada como 

anticoncepcional.
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Rupununine é uma substância extraída de sementes do bibiru (Octotea 

rodioei), árvore comum na região de fronteira entre Brasil e Guiana. As 

aplicações do Rupununine incluem propriedades anticoncepcionais (de acordo 

com a cultura Wapixana), a inibição do crescimento de tumores cancerígenos, e 

controle do vírus da AIDS.

No próprio texto da patente do rupununine, está explícito que a semente é 

usada pelos índios Wapixana, de Roraima, como contraceptivo oral.

Cunaniol vem de cunani (Clibadium sylvestre), planta da tradição 

Wapixana, base da elaboração de uma substância venenosa utilizada na pesca. 

Segundo Gorínsky, o Cunaniol seria “o mais potente estimulante do sistema 

nervoso central”. Entre suas possíveis aplicações destacam-se suas 

propriedades anestésicas, no auxílio a cirurgias de grande porte, em que se faz 

necessária a parada dos batimentos cardíacos.

BioLink é o nome da empresa que resultou da parceria entre Gorínsky e a 

empresa canadense Greenlight Communications, com o objetivo de produzir e 

vender Rupununine e Cumaniol. Segundo a RAFI, através da BioLink Gorínsky 

pretende estabelecer parcerias com grandes indústrias farmacêuticas ccmo 

Zêneca e Glaxo. No lado brasileiro, Gorísky tem tentado estabelecer parceria 

com a Pronatus, empresa farmacêutica de pequeno porte sediada em Manaus.

FONTES: Folha de Sâo Paulo, 1o de junho de 1997, "Patente de índio"; RAFI 

Communique, Sep/Oct 1995, "Biopiracy Update: A Global Pandemic", p.3; UK Tropical Forest 

Fórum News n. 3,1997. Globo Repórter do dia 07 de novembro de 1997.

IV.8. Caso Coleta de Sangue - DNA

índios Karítiana e Sumí, de Rondônia, têm seu sangue coletado para 

compor banco de DNA da Coriell Cell Repositories, empresa americana que 

anuncia as amostras de sangue pela Internet. É possível adquirir amostra de 

DNA de crianças, adolescentes, mulheres, homens e anciãos daquelas 

comunidades. O sangue Sumí também compõe banco de amostras (ABI 

Linkage Paneis) do Laboratório administrado pelo pesquisador Kenneth K. Kidd,
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titular do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Yale, nos Estados Unidos. As populações Kantiana e Suruí são objeto 

também de estudos descritivos realizados pela equipe liderada por Ken Kidd, e 

amostras de seu sangue estão disponibilizadas para referência em pesquisas. O 

Consórcio do Cromossoma Y também disponibiliza em seu Repositório amostras 

de DNA Suruí e Kantiana, para venda, através do Laboratório de Sistemática 

Molecular e Evolução, da Universidade do Arizona.

Em resposta a pedido de informações encaminhado por esta Comissão ao 

Ministério das Relações Exteriores, a respeito da coleta de sangue indígena no 

Brasil por instituições estrangeiras, e sua disponibilização para acesso via 

Internet, assim dispôs o Ministro Luiz Felipe Lampréia:

mO tema da venda de amostras de DNA de índios Kantiana e Sumí à 
instituição norte-americana Coriell Cell Repositories (CCR) já  havia sido 
objeto de reportagem do 'Jornal do Brasir de 18/8/96. Na ocasião, a 
Embaixada do Brasil em Washington contactou o Dr. Richard Mullivor, 
Diretor do CCR, com vistas a obter esclarecimentos sobre o assunto.

Segundo informou o Dr. Mullivor, a CCR faz parte do Coriell Institute 
for Medicai Research, instituição sem fins lucrativos sediada em Camden, 
Estado de Nova Jersey, e mantém coleções de células e amostras de DNA 
para utilização pro instituições científicas, como o National Institute o f Health.

No caso específico das coleções de DNA, esclareceu o diretor da 
CCR que a instituição só aceita amostras que tenham sido coletadas 
segundo as normas vigentes no país onde foi efetuada a doação. Em 
qualquer caso, seria necessário o ‘consentimento informado’  do doador, 
exigência feita pelos pmtocolos de pesquisa do National Institute o f Health. 
Ao distribuir amostras de DNA aos pesquisadores, a CCR exigiria, segundo 
informou seu diretor, garantias de que sua utilização limitar-se-é a fins de 
pesquisa dentílica.

Com referência às amostras de DNA dos índios brasileiros, 
esclareceu o diretor da CCR que elas teriam sido coletadas hé vários anos 
por antropólogos para utilização em projeto de pesquisa intitulado ‘Human 
Diversity CoHection” e doadas à CCR pelo Dr. Ken Kidd, pesquisador da 
Universidade de Yale."

A Folha de São Paulo denuncia um dos episódios de coleta de sangue 

dos índios Karitiana. Uma equipe de pesquisadores teria conseguido autorização 

da FUNAI para investigar o Mapinguari, ser mitológico da região amazônica, que 

se assemelha a um bicho-preguiça gigante, nas terras dos Karitiana. Uma equipe 

de televisão compunha o grupo que, durante a visita, coletou sangue dos índios. 

O médico e antropólogo brasileiro Hilton Pereira da Silva, atualmente doutorando 

pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, fez a coleta de sangue, à
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justificativa de que faria exames clínicos para testar as condições de saúde 

índios.

Virgínia Eugênia Halser Pena, Assessora da FUNAI, confirma o caso em 

seu depoimento à Comissão:

"Existe também um outro exemplo sobre uma pesquisa que foi feita a 
partir dos índios kantianos. A FUNAI autorizou uma equipe da Yorkshire 
Television para fazer um documentário nessa terra. Em conjunto com essa 
equipe de TV entraram pessoas que coletaram sangue dessa comunidade. 
EntSo, também é um caso de polícia e já  estamos seguindo esse processo."

O médico, antropólogo e biólogo Hilton Pereira da Silva, em expediente 

dirigido à Presidente da Comissão, faz as seguintes considerações acerca da 

denúncia de biopirataria envolvendo o sangue dos Karitiana:

’(...) Eu tenho trabalhado entre grupos mrais da Amazônia e grupos 
indígenas da América do Sul nos últimos 10 (dez) anos, e nunca houve 
qualquer momento em que minha integridade enquanto profissional médico, 
e enquanto pesquisador, tenha sido colocada em dúvida.

Em 1996 eu fui procurado por uma equipe de televisão britânica a 
serviço do Discovery Channel, que me propôs acompanhé-ia ao Brasil em 
uma expedição para fazer um documentário sobre lendas da Amazônia. O 
trabalho era com os Karitiana, que acreditam haver em sua reserva uma 
criatura semelhante ao Mapinguari das lendas Amazônicas.

Após constatar a precária situação de saúde dos Karitiana, foi 
acordado entre a Associação Karitiana e o produtor do documentário que 
parte do pagamento requisitado pelos Karitiana para a realização do mesmo 
seria feito na forma de medicamentos. Devido não haver médico na aldeia, o 
Chefe Garda Karitiana e os dois agentes de saúde da própria tribo (Marilena 
e Meireles), me solicitaram que ficasse na aldeia após as filmagens e fizesse 
os atendimentos necessários. Permaneci voluntariamente na aldeia durante 
mais trás dias, apenas para prestar assistência e trabalhar com educação e 
treinamento de saúde dos agentes locais.

Foi com o propósito de estabelecer o diagnóstico de doenças por eles 
sofridas que o sangue dos Karitiana foi coletado.

Todo o sangue dos índios Karitiana por mim coletado permanece 
depositado na Universidade Federal do Pará (UFPA), local onde é possível 
fazer a análise do material, que não teve, em hipótese alguma, destino 
comercial, visto ser contra a minha ética e os princípios dos pesquisadores e 
instituições com os quais trabalho.

Há décadas que pesquisadores internacionais vôm ao Brasil coletar 
material biológico. As amostras que estão sendo comercializadas podem ter 
vindo de qualquer uma destas pesquisas. Isto é uma questão a ser 
seriamente investigada pelas autoridades brasileiras, pela comunidade 
científica e pela imprensa. Desde que fiquei sabendo do comércio de células 
imortalizadas dos Karitiana, eu tenho investigado a sua origem. Em fevereiro 
deste ano, juntamente com outros pesquisadores brasileiros, iniciamos uma
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mobilização junto ao laboratório americano para que se pronunciasse sob, 
o assunto e ao deputado Geraldo Pastana para solicitar o repatriamento d 
material biológico.

Não tem fundamento a afirmação de que os Karitiana ‘quase não têm 
malária", pelo contrário, o Rio das Garças, onde fica a reserva, é uma zona 
endémica da doença. Durante o meu trabalho no local, mais de 90% da tribo 
já havia sofrido uma ou mais infecções, muitas vezes com conseqüéncias 
graves como convulsões e outras sequelas.

O Chefe Cisino estava ausente da aldeia Karitiana na época da 
solicitação para o atendimento módico pela Associação Pin Kantiana e não 
acompanhou a visita à caverna mencionada na reportagem de domingo 
(1/6/97); logo suas declarações não são verídicas. Há intenso conflito político 
entre os dois lideres Karitiana (Garcia e Cisino) e como antropólogo 
desconfio que as afirmações de Cisino possam ter este caráter visto que 
existe uma disputa de poder pela liderança da Associação Karitiana. O 
trabalho solicitado pelo Cacique Garcia pode ter sido questionado pelo Chefe 
Cisino apenas para desmoralizá-lo politicamente junto aos outros membros 
da tribo. No entanto, gostaria de salientar que o Chefe Cisino, após seu 
retomo, foi consultado e recebeu medicamentos, assim como o foram as 
suas duas esposas. A agente indígena de saúde que mais se interessou 
pelo atendimento e solicitou minha estada na tribo (Marilena) é filha de 
Cisino. Durante minha estada na aldeia, o Chefe Cisino jamais questionou o 
trabalho ou as minhas intenções, pelo contrário, elogiou a iniciativa e 
solicitou o meu retomo. De minha parte, me comprometi a fazer todos os 
esforços possíveis para retomarem 1997.

Antes de mim, outros eminentes pesquisadores e instituições 
brasileiras e estrangeiras estão sendo arrolados diretamente (Dr. David 
Oren, Luís Furline) e indiretamente (UFPA, Universidade de Ohio, Museu 
Goeldi) pelas matérias publicadas. As infonnações que eu forneci ao 
jornalista foram discutidas e apresentadas de forma ambígua e incongruente, 
de maneira a gerar sensadonalismo e deixar o leitor em dúvida sobre a 
honestidade dos pesquisadores e instituições arrolados, e sobre a 
capacidade dos pesquisadores brasileiros de desenvolverem pesquisa de 
qualidade independente de instituições internacionais.

O repórter do jornal que produziu a matéria recebeu informações 
completas e detalhadas sobre os fatos ocorridos na tribo pelo telefone em 
conversa comigo e via fax, e também lhe foram fornecidas por mim todas as 
informações levantadas acerca das possíveis identidades e instituições de 
origem dos pesquisadores Norte Americanos envolvidos com o laboratório 
Coriel Cell Repositories, que está vendendo as células sanguíneas ue 5 
índios Karitiana e 5 índios Suruí, bem como os endereços eletrónicos do 
laboratório, que eu encontrei durante pesquisa para tentar, juntamente com 
outros pesquisadores brasileiros, reaver o material para o Brasil. Ainda assim 
as informações publicadas foram truncadas e incompletas, insinuando minha 
possível participação em atos de biopirataria, e colocando entre aspas 
palavras que eu jamais mencionei. (...)"

Segundo estudo publicado pela RAFI - Fundação Internacional para o 

Desenvolvimento Rural, em fevereiro de 1997, a indústria de tecidos humanos 

movimenta valores na ordem de 428 milhões de dólares anuais, e o mercado da 

cultura destes produtos tem uma previsão de crescimento médio de 13,5% ao
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ano, o que significa um total de aproximadamente 1 bilhão de dólares no ano 

2002. A industria do setor de tecidos humanos prevê um crescimento, em 

apenas uma geração, na ordem de 80 bilhões de dólares anuais.

Um exemplo recente da controversa interação entre populações 

tradicionais (ou isoladas geograficamente, ou que de outra forma apresentam 

características genéticas peculiares), geneticistas, empresas bioprospectoras, e 

laboratórios farmacêuticos é o que envolve, respectivamente, os 290 habitantes 

da longínqua ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, a equipe do Instituto de 

Pesquisas Lunnenfield, do Hospital Monte Sinai, da Universidade de Toronto, no 

Canadá (liderada pelo genetidsta gaúcho Noe Zamel), a empresa Sequana 

Therapeutics, sediada em La Jolla, na Califórnia, Estados Unidos, e o laboratório 

Boehrínger Ingleheim, da Alemanha. A aventura para isolar o gene da asma teve 

como cobaias os habitantes de Tristão da Cunha, uma comunidade com extrema 

predisposição genética para o desenvolvimento de asma. Para financiar a 

pesquisa, o grupo de geneticistas baseado em Toronto conta com apoio de 70 

milhões de dólares da Sequana Therapeutics, que já negociou com a Boehrínger 

alemã os direitos de fabricação do remédio genético contra asma.

Em artigo publicado na Revista Science em 24 de outubro de 1997 

(volume 278, n. 5338, p. 565), a Sequana Therapeutics anuncia as novas 

cobaias na procura pelo gene da asma: um grupo de judeus que se estabeleceu 

no sul da índia há mais de 2000 anos, e que apesar de viver atualmente em 

Israel mantém as características peculiares; um conjunto de cerca de 1000 

pessoas (do total de 3000) que habitam a Ilha da Páscoa, no Chile; uma família 

extensa de cerca de 170 pessoas que vivem na região serrana do Rio de 

Janeiro; uma família extensa de cerca de 120 pessoas que habitam uma 

pequena cidade na China, e alguns pequenos grupos familiares com 

predisposição à asma localizados na Austrália, em Toronto e em San Diego.

Para se ter uma idéia das movimentações do mercado de prospecção de 

genes, à escala mundial, a Arrís Pharmaceuticals da Califórnia está em processo 

de fusão com a Sequana, numa negociação de cerca de 160 milhões de dólares. 

Desta fusão resulta a Axys Pharmaceuticals, que tem em mira a prospecção de 

genes da asma, da obesidade, da osteoporose, da esquisofrenia e da maníaco-
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depressão. Como sócios estão a Boehrínger Inghelheim (Alemanha), Glaxi 

Welcome (Reino Unido), Novartis (Suíça), Merck (Estados Unidos), Bayer 

(Alemanha), Pharmacia & Upjohn (Suécia), Amgen (Estados Unidos), Abbott 

(Estados Unidos), Warner-Lambert (Estados Unidos), SmithKline Beecham 

(Estados Unidos), e Hoffman-Roche (Suíça). Estas informações podem ser 

encontradas na lista geno-types, distribuída eletronicamente pela RAFI.

IV.9. Caso Patente de Couro Vegetal

Durante a Audiência Pública da Comissão da Biopirataria em Rio Branco, 

na Assembléia Legislativa do Acre, em 1° de outubro de 1997, entre as 

Representações oferecidas ao Ministério Público Estadual constava a do Instituto 

do Meio Ambiente do Acre - IMAC contra a empresa Couro Vegetal da 

Amazônia.

Segundo a Presidente do IMAC, Maria José Maia de Faria, também 

representante da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente 

naquela oportunidade, o órgão ambiental estadual está determinado a ver 

cumprida a legislação ambiental, e portanto exige que a Couro Vegetal da 

Amazônia providencie o quanto antes o licenciamento ambiental de suas 

atividades. Disse ainda que teve conhecimento da experiência da Couro Vegetal 

da Amazônia no Acre quando participava de um encontro no Rio de Janeiro, 

promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, em março de 1997, sobre a 
Agenda 21; que antes não sabia da existência dessas atividades no Acre; que 

recebeu denúncia anônima sobre os males provocados pela produção do couro 

vegetal, nas comunidades indígenas, não somente relacionados à saúde dos 

trabalhadores, mas também ao meio ambiente, e ainda à desagregação das

comunidades; que representou ao Ministério Público, para que tomasse as 

devidas providências; que apesar de toda uma campanha realizada nos jornais 

para criticar o IMAC, aquele órgão continuará a demandar o cumprimento da 

legislação ambiental em vigor; que reconhece os méritos da experiência da 

Couro Vegetal da Amazônia, mas nem por isso pode ou deve deixar de cobrar o 

respeito à lei; que os efeitos danosos à saúde dos trabalhadores foram
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reconhecidos pela própria empresa, em recente artigo publicado em jornal local, 

através do qual se anuncia estar em andamento pesquisa na Universidade de 
Brasília com o propósito de aplacar os efeitos maléficos à saúde de quem 

trabalha na produção do couro vegetal.

O depoimento da Presidente do IMAC em tudo estava compatível com o 

depoimento da Promotora Patrícia de Amorím Rego, que assim dispôs sobre a 

matéria: .

"Em primeiro lugar a CVA não 6 uma ONG, a CVA 6 uma empresa. O 
estatuto dela, inclusive, o contrato social consta dos autos de uma 
investigação preliminar que foi instaurada no Ministério Público Estadual 
através de uma Representação do IMAC onde se colocava que a empresa 
enquanto comercializava produtos de couro vegetal e produzia o material 
chamado sacos encauchados, não teria obtido a licença ambiental do IMAC. 
E que esta feitura desse couro vegetal consistia na utilização também de 
produtos tóxicos, e por isso poderia estar havendo poluição ambiental, e 
dependeria de uma licença ambiental. Portanto, o caso do couro vegetal que 
é uma empresa, não tem nada a haver com biopirataria, ou remessa de 
material genético, plantas, ou seja o que for, para o exterior. Seria em razão 
da ausência de uma licença ambiental que no caso o IMAC teha 
competência para expedir. A investigação preliminar foi instaurada. O 
processo ainda está tramitando. Nós tivemos a oportunidade de ouvir uma 
das sócias da empresa, onde ela nos colocou o que era a empresa, as 
atividades que elas vinham desenvolvendo, com que nações indígenas eles 
tinham contato, indusive acostou vários documentos relativos á empresa, e 
aos contratos que foram firmados com os índios, e esse material está no 
Ministério Público á disposição da Comissão. Atualmente nós estamos 
tentando viabilizar a ida de um técnico, um perito do instituto da polida 
técnica, a uma das aldeias, para ver como é que é feito esse couro vegetal, 
justamente para verse existe alguma poluição, se é utilizado produto tóxico, 
e se tem algum dano ao meio ambiente. Com relação é licença ambiental no 
IMAC, nos foi colocado que a Couro Vegetal já  teria contadado a instituição 
no sentido de regularizar sua situação. Eu posso colocar rapidamente, 
sintetizando, o que nos foi dito e o que nós temos até hoje nos autos do 
inquérito pela sóda proprietária. Vale dzer também que nós ouvimos um 
líder de uma das organizações indígenas que tem contrato com a CVA. 
Indusive ele colocou que é feito um contrato (...) onde a Couro Vegetal paga 
aos índios para receber essas lâminas de couro. Me parece que os índios

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)



38

C Â M A R A  D O S  D E P U T A D O S

têm independência na feitura dessas lâminas. É um contrato comercial, isto 
é, eles dão o material e a CVA paga. Só que a CVA possui incentivos do 
CNPT, inclusive do IBAMA, salvo engano é do CNPT. A CVA antes disso 
comercializava produtos naturais, e por ocasião da ECO-92 teve contato com 
algumas dessas congregações indígenas. Lá na ECO, no Fómm Global. E 
tiveram interesse, viram o couro vegetal, tiveram interesse em fazer uma 
parceria -  a própria congregação procurou a couro vegetal na época. 
Tiveram interesse em fazer uma parceria, e eles mantiveram contato, e me 
parece que fizeram contato também com o CNPT/IBAMA que resolveu 
investir em aprimorar essa técnica e dar uma alternativa económica para 
aquelas comunidades, inclusive não só aqui do Acre mas também do 
Amazonas. Então a CVA em parceria com o IBAMA, através do CNPT, 
montaram um projeto, aperfeiçoaram essa técnica e repassaram isso para as 
comunidades indígenas. Me parece que são quatro, eu não lembro agora 
quais são. Nós ouvimos duas pessoas ligadas a essas nações indígenas que 
a CVA tem contrato. E eles confirmaram isso e nós estamos enviando um 
perito para ir  ao local e ver como é feita esta técnica de vulcanização, para 
verse há alguma poluição ambiental e tal. Agora, com relação a biopirataria 
não existe denúncia nenhuma nos autos do Ministério Público com relação a 
biopirataria feita pela CVA. A questão é falta de licenciamento ambiental e 
possível poluição tóxica em face dos produtos utilizados na vulcanização. 
Pelos depoimentos que nós temos, dos do is ... [sem registro de gravação]... 
Nós estamos tentando viabilizar uma ida de um perito ao local. *

Comentando sobre o mesmo tema, o antropólogo Marcelo Iglesias, 

representante da Comissão Pró-Índio do Acre (CPI), assim descreveu o que 

considera ser uma "campanha" do IMAC contra a Couro Vegetal da Amazônia:

"Eu tenho acompanhado o começo desse trabalho desde 1994, 
quando aqui no Acre se viu uma grande crise no extrativismo da borracha e 
esta foi uma alternativa de extrema importância que foi gestada pelas 
próprias comunidades, em conjunto com a empresa Couro Vegetal da 
Amazónia, e em conjunto com uma série de outros profissionais que envolve 
desde antropólogos, agrónomos, químicos, ambientalistas, uma série de 
profissionais. E eu acho que, como eu disse, esse trabalho, por falta de 
conhecimento, ou posso falar, inclusive de mó-fé, de interesses comerciais -  
e af faço relação explicita com o Couro Ecológico, que vem a ser um 
concorrente do Couro Vegetal, e que tem ligações importantes ali dentro do 
IMAC, através do [Samonechi?], e Dionlsio Soares. E espero que isso não 
seja uma política consciente da Presidência do órgão, mas em alguns 
momentos eu venho me perguntando até que ponto isso não acontece, na 
medida que da forma como foi levada á frente a campanha, como redundou 
numa investigação preliminar dentro do Ministério Público Estadual, que vem 
sendo levada de uma forma de extrema competência pela Coordenadoria de 
Defesa do Meio Ambiente e das Populações Indígenas aqui no Acre. Então 
na verdade quando eu falo de uma campanha, não gostaria de me referir a 
isso de uma forma ampla, mas gostaria de centrar exatamente neste caso do 
couro vegetal. Gostaria em outro momento, se vocês tivessem interesse, de 
colocar é disposição as coisas que tenho escrito sobre este caso, que acho 
que seria de importância para o esclarecimento dos reais objetivos que estão 
por trás dessa campanha, da tentativa de enquadrar isso como biopirataria. 
Neste sentido é que eu vejo, como eu falei exatamente, essa postura 
polidalesca, puramente repressiva, de um órgão que pouco compromisso, 
nenhum compromisso até hoje teve com as populações tradicionais deste
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Estado, e que hoje faz uso de uma máquina estadual para conseguir... e 
tenho escritos e provas de funcionários do IMAC que comprovam 
exatamente essa ligação. Isso eu não estou dizendo da minha cabeça, não 
estou dizendo porque sou doido, estou dizendo porque eu tenho. Coisas que 
em outros momentos me privei de apresentar ao Ministério Público Estadual, 
mas considero cada vez mais importante, e podem esperar que estarei 
levando esses documentos em breve para conhecimento de vocãs. A pessoa 
de Dionlsio Soares, tava escrito com a mão dele, pela própria mão dele 
todas essas coisas que estão sendo ditas. Nas matérias de jornal me privei 
de dizer isso, na ilusão de que isso fosse um desconhecimento por parte da 
Presidência do órgão. Mas estou vendo que não é, e estou vendo que isso 
leva a uma série de desconhecimentos muito grandes e confusão em relação 
a outros trabalhos e outras coisas. ’

Procurando esclarecer melhor as divergências sobre o tema que até então 

não constava dos casos a serem apurados pela Comissão da Biopirataria, a 

Presidente da Comissão, Deputada Socorro Gomes, iniciou um diálogo com o 

antropólogo Marcelo Iglesias, que é a seguir transcrito:

Deputada Socorro Gomes - "Eu tenho só uma última pergunta. A Couro 
Vegetal remunera todo o pessoal que trabalha na produção do látex para 
fazer os sacos encauchados, certo? Esse conhecimento é da empresa ou é 
das populações indígenas?
Marcelo Iglesias - "Acho que é das populações indígenas."
Deputada Socorro Gomes - "Isso é das populações indígenas? Só sim ou 
n&o."
Marcelo Iglesias - "Isso é um mero aprimoramento das técnicas tradicionais 
dessas populações, que está sendo feito junto com elas."
Deputada Socorro Gomes - "E a população indígena tem acesso, tem uma 
contrapartida do produto da venda desses sacos encauchados, ou é só uma 
remuneração? A Couro Vegetal paga "royalty" para as populações 
indígenas?"
Marcelo Iglesias - "A Couro Vegetal, como disse o próprio João Carlos da 
Silva, num contexto que a borracha está sendo trocada a dnqüenta 
centavos, a troco de mercadorias, na mão de regatões, só o fato de você 
pagar quatro reais já implica uma remuneração. De outro ponto de vista, 
essa relação está abrindo alternativas muito outras."
Deputada Socorro Gomes - "Perfeito. A minha pergunta é a seguinte, Sr. 
Marcelo, se eles recebem "royalties", se participam do lucro das vendas, ou 
se só recebem essa remuneração?"
Marcelo Iglesias - "Eu acho que recebem, no sentido de que existe um 
fortalecimento dessas organizações indígenas, existe capacitação técnico- 
administrativa dessas populações, fortalecimento do sistema de transportes, 
sabe, das necessidades de sobrevivência dessas populações, com 
mercadorias..."
Deputada Socorro Gomes - "Perfeito. Quanto eles recebem de "royalties" da 
venda? Ou não recebem?"
Marcelo Iglesias - "Bem, acho que "royalties"... se a gente for falar de 
"royalties"...
Deputada Socorro Gomes - "Por favor, só para objetivar, nós não vamos 
discutir aqui uma tese sobre "royalties"...
Marcelo Iglesias - Qual é a legislação estadual ou federal que regulamenta 
esse tipo de coisa? Acho que essas são coisas em construção..."
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Deputada Socorro Gomes - "Veja bem, Sr. Marcelo, depois nós vamos 
discutir a concepção. Nós queremos saber isso até para ajudar no relatório.
Se recebe, se participa do "royaltY, do produto da venda, ou se recebe um 
salário determinado, ainda que bem superior ao pago. Como você diz, 
nessas circunstâncias, eles têm um salário relativamente alto. Mas a minha 
pergunta é: Se a tecnologia é indígena, eles recebem "royalties" por isso? Ê 
uma questão de conhecimento, porque eu não tenho esta informação. Só 
sim ou não.
Marcelo Iglesias - " 'Royalties' não recebem. Agora, eu gostaria que vocês 
pedissem uma cópia ò Procuradora das cartas, porque é muito importante." 
Deputada Socorro Gomes - "Vamos pedir sim".

Diante de duas questões envolvendo a empresa Couro Vegetal da

Amazônia S A , uma a respeito da ausência de licenciamento ambiental para a 

atividade de produção das lâminas de couro vegetal, e outra sobre a partilha dos 

benefícios da atividade econômica com as comunidades indígenas locais, a 

Presidência da Comissão houve por bem certificar-se de que sobre o couro 

vegetal não incidia qualquer direito de propriedade intelectual.

Em pesquisa ao banco de dados do INPI - Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual, através do CEDIN - Centro de Documentação e 

Informação Tecnológica, foi possível constatar que em 30 de abril de 1996 foi 

concedida a Patente pedida em 22 de julho de 1994 sob o número PI9402908-3, 

classificação internacional sob o código D06N003/000, em nome de João 

Augusto de Andrade Fortes (BR/RJ), depositante e inventor.

Tal patente tem como título: "Aperfeiçoamento em processo de 

beneficiamento de tecido emborrachado para produção de lâminas de couro 

vegetar. O resumo assim dispõe:

"Patente de Invenção de 'Aperfeiçoamento em Processo de Beneficiamento 
de Tecido Emborrachado para Produção de Lâminas de Couro Vegetal', 
compreendendo a adição, de látex, de solução de potassa a 10% na 
proporção de 0,4% sólido sobre o peso seco de borracha no látex, e adição, 
visando a efetivação da vulcanização e proteção à borracha, ao látex, de 
ingredientes obedecendo à seguinte formulação em peso: borracha seca 
(100), enxofre (1), óxido de zinco (0,5%), BDC (dibutil ditiocarbonato de 
zinco), antioxidante do tipo fenol-estirenado, homogeneizado, peneirado e 
aquecido a 45° C - 50° C, para utilização no emborrachamento de tecidos 
através de sucessivos banhos alternados com igual número de defumações
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seguidos das secagens em estufas e ao ar livre, pelos períodos adequados, 
e à lixiviação em ógua corrente."

De acordo com a publicação do Ministério do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, de março de 1997, "Desenvolvimento 

Sustentável: 100 Experiências Brasileiras", a propósito da Consulta Nacional 

sobre a Agenda 21, por ocasião dos 5 anos desde a Conferência do Rio, foi 

possível verificar que João Augusto Fortes é um dos proprietários da empresa 

Couro Vegetal da Amazônia S.A., com sede na capital do Rio de Janeiro, e 

escritórios em Rio Branco, no Acre.

O produto lançado no mercado pela Couro Vegetal da Amazônia já possui 

marca registrada: Treetap. Com esta marca é vendido não somente no Brasil 

mas no exterior, a exemplo da "Bolsa de Ativista do Greenpeace", e dos sapatos 

da marca "Deep & Co.", além de ser anunciado em sites da Internet por 

organizações não-govemamentais como a Raiforest Action Network - RAN  e 

AMANAKAÁ, e de contar com o suporte para busca de mercados e parceiros 

internacionais da organização Conservation International.

A Couro Vegetal da Amazônia conta com parcerias nacionais com o 

IBAMA-CNPT, que apoia o processo de desenvolvimento e aprimoramento do 

produto através de convênios com o Instituto Nawa (Instituto para o 

Desenvolvimento do Extrativismo Sustentável da Amazônia, criado pela CVA); 

com o Instituto Socioambiental, que atua na divulgação do projeto e na venda 

direta de produtos de couro vegetal; e do Centro de Pesquisa Indígena, que atua 

na organização de trabalhos de campo, incluindo treinamento para a produção, 

apoio logístico para deslocamentos, acomodação e outros, e também na 

divulgação do projeto. O BNDESPAR (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social Participações S.A.) entrou com um crédito inicial de 1 milhão 

de reais, para estruturação do projeto, conversíveis em participação acionária de 

até 28% do capital da CVA.

Atuam na produção e no beneficiamento do produto, na floresta, a 

Reserva Extrativista do Alto Juruá, a Área Indígena Kaxinauá do Rio Jordão, no 

Acre; a Área Indígena do Rio Gregório no Vale do Juruá e a Floresta Nacional

do lanuini, no Amazonas.
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De fato, o que impressiona no caso da patente do couro vegetal é a 

quantidade de parceiros, tanto governamentais como não-govemamentais, 

envolvidos na produção, no aprimoramento e na comercialização do produto, ao 

passo que a patente pertence unicamente a João Augusto Fortes.

Patenteando um processo que foi obtido a partir da base de conhecimento 

tradicional, com o apoio institucional-financeiro do Estado e de organizações da 

sociedade civil locais, nacionais e internacionais, João Augusto Fortes se 

apropria indevidamente da tecnologia tradicional (por ironia, um dos pilares do 

marketing do Treetap), fazendo uso de um sistema oficial e informal de suporte 

aos índios seringueiros e de proteção da floresta, para reter individualmente os 

frutos de um mercado que vem sendo conquistado em nome do benefício dos 

povos da floresta e da preservação da natureza.

Por outro lado, o argumento de que a repartição dos benefícios da 

produção e comercialização do couro vegetal já vem sendo feita, com o 

pagamento de valores superiores aos do mercado da borracha, atualmente, em 

tudo se iguala ao argumento dos biopiratas convencionais (ou seja, empresas 

farmacêuticas transnacionais). Repartir justa e eqüitativamente os benefícios do 

uso de recursos biológicos e dos conhecimentos associados é mais do que 

pagar melhores salários, ou estabelecer compensações no curto prazo: significa 

partilhar a tecnologia e adotar sistemas de proteção da propriedade intelectual 

que respeitem e promovem o valor do saber coletivo.

A Comissão, por dever de ofício, revela à sociedade os fatos sobre os 

quais tomou conhecimento, à espera de que providências sejam tomadas por 

quem de direito, ou seja, os detentores do conhecimento tradicional associado à 

produção de tecidos emborrachados/couro vegetal, e os órgãos governamentais 

e não-govemamentais que continuam financiando e apoiando por várias formas 

o aprimoramento da produção desta nova matéria-prima, de importância 

crescente como alternativa econômica para as comunidades de seringueiros.
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IV.10. Caso Shaman Pharmaceuticals - cróton

Também de acordo com a Folha de São Paulo, uma empresa da 

Califórnia chamada Shaman Pharmaceuticals já estudou 7 mil plantas de todo o 

conjunto da Floresta Amazônica. Como resultado já estaria testando dois novos 

remédios. Um deles é para diarréia que ainda não tem cura e tem efeitos 

terríveis, que é a diarréia que ataca o portador do vírus da AIDS, e outro para um 

tipo de diabete. A estimativa da Shaman Phamaceuticals é que este remédio tem 

um público potencial de 26 milhões de pessoas na América. Esta empresa está 

iniciando testes a partir de um látex tirado de uma árvore da Amazônia chamada 

cróton.

A Shaman tem procurado implementar um modelo de etnobioprospecção 

alternativo. Instituiu uma fundação através da qual distribui os benefícios 

resultantes de seus trabalhos. O problema, ao que parece, é que apesar de 

preocupar-se com equidade em suas práticas junto às comunidades tradicionais 

de diversos países em que realiza pesquisas, a Shaman continua retendo a 

propriedade intelectual integral sobre os medicamentos que produz, sem 

indusive vincular as atividades da sua fundação com as comunidades das quais 

extrai os conhedmentos que lhe permitem chegar a novos produtos 

farmacêuticos. A fundação seiedona comunidades tradicionais de todo o 

mundo, através da análise de projetos a ela submetidos para finandamento. A 

empresa implementa a etnobioprospecção e desenvolve novas drogas, 

patenteando-as. Este modelo, por mais que se reconheçam seus méritos de 

propor uma alternativa ao modelo tradidonal (de resgate puro e simples de 

conhecimentos e de saque de recursos biológicos), está longe de atender os 

preceitos definidos na Convenção da Biodiversidade, ou mais especificamente as 

demandas dos países biodiversos, e de seus povos tradicionais.
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V. ORDENAMENTO JURÍDICO

O ordenamento constitucional em vigor no país desde 1988, no que se 

refere a utilização do material genético existente em condições in  s itu , encontra 

no art.225, § 1°, II da Constituição Federal, o seu principal parâmetro normativo, 

segundo o qual incumbe ao poder público, para assegurar a efetividade do direito 

de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: *preservar a diversidade 

e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas a pesquisa e manipulação de material genético’ .

Ainda nos termos do § 4° do art.225 da CF, cumpre assinalar que: “A 

Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira sêo patrimônio nacional, e sua utilização far- 

se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do 

meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais’ .

No que se refere ao acesso aos recursos biológicos localizados no país, 

deve-se considerar que:

a) em relação aos recursos vegetais, o Código Florestal, Lei n° 4.771, de 

15 de setembro de 1965, dispõe em seu art.13 que: ’ o comércio de plantas vivas, 

oriundas de florestas, dependerá de licença da autoridade competente’ , sendo 

ainda, de acordo com o art.15 deste diploma legal, proibida: “...a exploração sob 

forma empírica das florestas prim itivas da bacia amazônica que só poderão ser 

utilizadas em observância a planos técnicos de condição e manejo a serem  

estabelecidos po r ato do Poder Público, a ser baixado dentro do prazo de um 

ano’ ]

b) em relação à fauna, a Lei n° 5197, de 3 de janeiro de 1967 dispõe em 

seu art. 1o que: “os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna 

silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais sâo propriedades 

do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou 

apanha’ ] ’ É  proibido o exercício da caça profissionar (art.2°); ’ É  proibido o 

comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem
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na sua caça, perseguição, destruição ou apanha” (art. 3o). A violação a estes 

dispositivos' legais constitui crime, nos termos do art. 27 desta Lei, punido com 

pena de reclusão de 2 a 5 anos, no caso de violação aos arts 2° e 3° e de 1 a 3 

anos a violação ao disposto no art. 1°;

c) De acordo com o art. 14 da Lei n° 5197/67: *Poderá ser concedida a 

cientistas, pertencentes a instituições científicas, oficiais ou oficializadas, ou por 

estas indicadas, licença especial para a coleta de material destinado a fins 

científicos, em qualquer época. § 1o. Quando se tra tar de cientistas estrangeiros, 

devidamente credenciados pelo país de origem, deverá o pedido de licença ser 

aprovado e encaminhado ao órgão público federal competente, po r intermédio de 

instituição científica oficial do país. § 2o As instituições a que se refere este 

artigo, para efeito da renovação anual da licença, darão ciência ao órgão público 

federal competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior. § 

3°. As licenças referidas neste artigo não poderão ser utilizadas para fins 

comerciais ou esportivos. § 4o. Aos cientistas das instituições nacionais que 

tenham po r lei, a atribuição de coletar material zoológico, para fins científicos, 

serão concedidas licenças permanentes\  Para o cumprimento deste dispositivo 

legal, o Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, regulou sua aplicação, através da Portaria n° 332, 

de 13 de março de 1990. Neste ato administrativo regulamentar, o IBAMA 

estabelece que os pedidos para a concessão da licença formalizados e 

protocolados nas Superintendências Estaduais do IBAMA, atendendo ao 

disposto no art.8° da Portaria. Conforme o disposto no art.9° desta Port.n° 33290, 

“No caso de remessa de material coletado para o exterior, deverá se r observado 

o que dispõe a Lei n° 5197/67 e a Convenção Internacional para o Comércio de 

Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES (Decreto 

Legislativo 5475'\

d) “as atividades de campo exercidas po r pessoa natural ou jurídica  

estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o deslocamento de

recursos humanos e materiais, tendo po r objeto coletar dados, materiais, 

espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura 

popular, presente e passada, obtidos po r meio de recursos e técnicas que se
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destinem ao estudo, à difusão ou à pesquisa, sem prejuízo ao disposto no 

art. 10", estão sujeitas às normas do Decreto n° 98.830, de 15 de janeiro de 1990, 

e do “Regulamento sobre coleta, po r estrangeiros, de dados e materiais 

científicos no Brasil*, aprovado pela Portaria n° 55, de 14 de março de 1990, do 

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, competindo ao Ministério da Ciência 

e Tecnologia, assessorado por uma comissão interministerial, avaliar e autorizar, 

sob as condições que estabelecer, as atividades referidas no art.1° (transcrito 

acima), supervisionar sua fiscalização e analisar seus resultados. De acordo com 

o art.3° deste Decreto: mAs atividades referidas no art. 1o somente serão 

autorizadas desde que haja a co-participação e a co-responsabilidade de 

instituição brasileira de elevado e reconhecido conceito técnico-científico, no 

campo de pesquisa correlacionado com o trabalho a ser desenvolvido, segundo 

a avaliação do conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). A instituição brasileira deverá, conforme prescreve o parágrafo único do 

transcrito art.3°: '...acom panhar e fiscalizar as atividades que sejam exercidas 

pelos estrangeiros, observando as normas legais específicas e, no que couber, 

as do presente Decreto’ .

no

Além desse conjunto normativo, a questão objeto desta Comissão Externa 

deve considerar os seguintes diplomas legais:

1) Decreto Legislativo n° 02,de 1994 que *Aprova o texto da Convenção 

sobre D iversidade Biológica, assinada durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, 

no período de 5 a 14 de junho de 199Z\

2) Lei n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995, que *regulamenta os incisos II e V 

do § 1o do art.225 da Constituição Federal, estabelece normas para o 

uso de técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente 

de organismos geneticamente modificados, autoriza o Poder Executivo 

a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica 

Nacional de Biosegurança, e dá outras providências*;

3) Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações 

relativos a propriedade industrial;
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4) Decreto n° 24.111, de 12 de abril de 1934, que aprovou o Regulamento 

de Defesa Sanitária Vegetal;

5) Portaria n° 74. de 7 de março de 1994, que aprovou as “Normas e 

procedimentos quarentenàrios para o intercâmbio de organismos vivos para 

pesquisa em controle biológico de pragas e outros fins científicos'.

Analisando os casos que a Comissão pode apurar ou tomar 

conhecimento, constata-se que a maioria deles desconsideraram as normas em 

vigor, evidenciando sua total ilegalidade.

Pelo que se pode verificar, a pessoa envolvida no caso Selvaviva, o Sr 

Ruidger, como a empresa de Gérald Pélissié, ao divulgar a venda de besouros 

coletados no Brasil, ou mesmo o belga detido pela Polícia Federal em São 

Gabriel da Cachoeira não estavam realizando qualquer atividade que se 

destinasse ao estudo, à difusão ou à pesquisa.

Se esta fosse a real pretensão dos autores desta pratica denominada 

‘ biopirataria", nada impediria que seus destinatários procurassem o Governo 

brasileiro no sentido de proceder aos trâmites administrativos previstos e no caso 

da coleta de material zoológico destinado a fins científicos, obtendo licença 

administrativa, nos termos da Portaria n° 332, de 13 de março de 1990, do 

Ibama.

Não obstante as irregularidades praticadas, percebe-se que nestes 

diplomas legais apenas um aspecto ou alguns aspectos do problema relativo ao 

acesso à diversidade biológica são contemplados.

Esta limitação normativa é reconhecida por representantes do Ministério 

Público e por autoridade policial, a quem estão afetas a investigação criminal e a 

titularidade de ações civis públicas e de ações penais contra tantos quantos 

venham a ofender ou lesar o patrimônio ou os valores legalmente protegidos pelo 

Estado brasileiro. .

O caso que originou a criação desta Comissão, envolvendo a entidade 

conhecida como *Selvaviva'  é emblemático, seja sob o aspecto da limitação
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normativa, seja no que se refere a proteção e fiscalização administrativa sobre o 

que ocorre na diversidade biológica existente no país.

A realidade, no entanto, tem revelado que sobre a diversidade biológica 

no Brasil, como ocorre em outros países onde existe uma megadiversidade, o 

interesse econômico, como será demonstrado mais à frente, tem impulsionado 

iniciativas de particulares voltados a apropriação de espécies biológicas com 

nítido intuito comercial e lucrativo. -

Ainda neste aspecto, podería-se argumentar que a legislação brasileira 

não proíbe esta possibilidade, tanto que o Decreto n° 24.114, de 12 de abril de 

1934, que dispõe sobre a defesa sanitária vegetal, apenas veda a importação, o 

comércio, o trânsito e a exportação de vegetais e partes delas, "...quando 

portadoras de doenças ou pragas perigosas"-, ou quando *nocivos às plantas".

Mas é exatamente em razão desta limitação normativa que os fatos 

recentes tem chamado a atenção de muitos cidadãos, já que a prática, como se 

constatou nos casos envolvendo a "Selvaviva", a "Aveda", Conrad Gorinski 

(bibiru e rupununine, a "Couro Vegetal da Amazônia" e mesmo a exploração do 

jaborandi pela Merck, têm envolvido o conhecimento de comunidades indígenas 

e esta situação não é contemplada na legislação indigenista em vigor, salvo, 

como o Ministério Público no Acre indica em relação ao proprietário da empresa 

"Couro Vegetal da Amazônia’  no que se refere ao disposto na segunda parte do 

inciso II do art.58 da Lei n° 6.001/73, que tipifica como crime contra os índios e a 

cultura indígena, exibi-los para fins lucrativos.

Quanto à coleta de sangue de membros de comunidades 

indígenas, cumpre distinguir dois aspectos deste caso: a conduta dos que 

coletaram o sangue dos índios pode ser analisada sob o prisma do tipo penal do 

estelionato, devendo-se, para tanto constatar em que medida o autor do suposto 

crime obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo os índios em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer 

outro meio fraudulento (art. 171 do CP); o outro aspecto deste episódio consiste 

na divulgação que a empresa "Coriell C e ir esta fazendo do material genético dos 

índios, em flagrante afronta ao disposto no do inciso II do art.58 da Lei n°
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6.001/73. Além disso, a Resoução n° 196, de 10 de outubro de 1996, do 

Conselho Nadonal de Saúde, que aprova diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos também deve ser considerada, caso a 

coleta tenha ocorrido posteriormente a sua vigência.

No esforço existente no sentido de enquadrar a conduta de algumas 

pessoas que têm se apropriado de riquezas naturais brasileiras, chama a 

atenção o esforço desenvolvido pelo Ministério Público no Amazonas e no Acre, 

que através de interpretação extensiva buscam aplicar a Lei 8.176, de 8 de 

fevereiro de 1991, que ‘ define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema 

de Estoques de combustíveis’ , no que tange ao disposto no seu art.2°: 

‘Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir 

bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal 
ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo”.

Mas o certo é que se alguma providência legal pode ser adotada contra 

atos atentatórios ao conhecimento tradicional de comunidades, ou mesmo ao 

patrimônio biológico encontrado no país, por outro lado, além do conjunto 

normativo em vigor não contemplar as modalidades em curso, voltadas para a 

corrida comercial por apropriação de conhecimento, que futuramente venha a ser 

aplicado em produtos comerciais, a administração pública tem se revelado 

inoperante e incapaz para acompanhar o desenvolvimento destas variadas 

formas de apropriação indébita de parcela do patrimônio nacional, conforme 

previsto no § 4o do art.225 da CF.
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VI. CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Em depoimentos prestados nesta Comissão, foi destacada a fragilidade 

dos pesquisadores brasileiros e das instituições nacionais de pesquisa no seu 

relacionamento com pesquisadores e instituições estrangeiras.

Conforme transcrito anteriormente, o Prof. Frederico Arruda já havia se 

referido a esta situação.

A mesma realidade exposta por este respeitado pesquisador é confirmada 

em documento datado de 3 de outubro de 1997, do Conselho Diretor da 

Associação dos Pesquisadores do INPA - ASPI, encaminhado a esta Comissão, 

na pessoa de sua Presidente.

Em sua manifestação, a ASPI observa que além da biopirataria 

"...realizada através de excursões turísticas e outros processos de contrabando 

de material biológico cuja fiscalizaçSo é dificultada pelas imensas fronteiras que 

existem na região9, considera como uma das principais formas de biopirataria, o 

que ocorre ‘ ...através de convénios de cooperação internacional entre 

instituições de ensino e pesquisas estrangeiras e internacionais (governamentais 

e nào-govemamentais) e instituições de ensino e pesquisas localizadas no 

Brasil. Na região Norte, a maioria desses convénios passam pelo Museu 

Paraense Emílio Goeldi e pelo INPA9.

Prosseguindo em sua análise, a ASPI observa que:

"...a legislação brasileira (especialmente o Dec. 98830/90 que 
dispõe sobre a coleta, por estrangeiro, de dados e material dentífico no 
Brasil) estabelece que qualquer expedição científica estrangeira para se 
realizar no Brasil só será autorizada desde que haja co-partidpação e co- 
responsabilidade de instituição governamental brasileira competente no 
campo da pesquisa a ser desenvolvida. No entanto, acreditamos que o 
conceito de ‘co-partícipação’  e ‘co-responsabilidade" esteja sendo 
entendido de modo inadequado, já que muitas das pesquisas atendem 
exdusivamente aos interesses estrangeiros sem que tenhamos gente ou 
interesse em praticé-ias.

No caso do INPA, que possui mais de 20 convénios de 
cooperação intemadonal em execução, muitas dessas pesquisas se
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realizam independente do INPA ter ou não pesquisadores habilitados na 
área da pesquisa a ser executada, E o caso, por exemplo, de recente 
convénio para a execução de um projeto chamado LBA 
(NASA/INPE/INPA) que prevê a vinda de cerca de 300 pesquisadores 
estrangeiros na érea das pesquisas espaciais e não há previsão de 
contrapartida por parte do Brasil na mesma quantidade e qualidade, 
problema maior é que o INPA não só não fiscaliza de modo adequado, 
como também não avalia e acompanha as pesquisas realizadas nos 
projetos de pesquisas desenvolvidos por estes convénios. Este fato foi 
constatado de modo inequívoco durante a realização do I Fórum de 
Avaliação dos Convénios de Cooperação Internacional do INPA, 
promovido pelo ASPI e diretoria do INPA em 1993 e que reuniu as 
maiores autoridades em cooperação internacional do Brasil, dirigentes e 
pesquisadores do INPA. Constatou-se nesse Fórum, que a cooperação 
internacional do INPA: se dá de fornia subordinada, atendendo mais aos 
interesses dos países estrangeiros; não obedecem a uma diretriz 
institucional, havendo pouco ou nenhum controle, acompanhamento e 
avaliação desses convénios; sem participação ativa de pesquisadores 
brasileiros; sem controle da salda do material cientifico; e, com pouca ou 
nenhuma intemalização dos resultados. O então diretor do INPA, José 
Seixas Lourenço, na introdução do relatório publicado com os resultados 
desse fórum escrevia, literalmente, que: “a fragilidade institucional do 
INPA gerou uma situação de incomoda dependência deste com relação 
aos projetos internacionais, com os coordenadores estrangeiros 
assumindo, muitas vezes, uma postura de *ichefes’, “bossas" ou “kaisers" 
do que de verdadeiros parceiros. Como decorrência, a própria sociedade 
amazonense, incluso o governador do Estado, costuma ver o INPA como 
uma base cientifica para os pesquisadores estrangeiros, com pouco 
retomo para a comunidade regionaT.

Também corrobora esse fato uma avaliação institucional realizada 
em 1994 pelo Grupo de Trabalho de Cooperação Interinstítudonal do 
INPA, que avaliou:

“os interesses dos parceiros estrangeiros na cooperação 
internacional oferecida, muitas vezes não atendem às prioridades da 
instituição’. Também esse grupo de trabalho constatou que ‘não há um 
acompanhamento efetivo das ações de cooperação internacional no que 
tange aos principais pondos acordados entre as partes envolvidas, suas 
obrigações e direitos’ .
Diz ainda o documento produzido por esse grupo de trabalho que: 
fa lta um melhor acompanhamento das coletas e remessas de material 

científico para outras instituições, dentro e fora do BrasH".
Durante a realização, em 1994, do programa de Planejamento 

Estratégico do INPA (etapa necessária para a transformação do INPA em 
Centro de Excelência em Pesquisas, com recursos do G-7), todos os 
diagnósticos (inclusive um do atual presidente do CNPq, José Gallzia 
Tundisi) levaram à conclusão de que era necessário fortalecer o setor de 
cooperação internacional do INPA e realizar, pelo menos, uma avaliação 
anual dos convénios de cooperação internacional. O ex-diretor do INPA, 
José Seixas Lourenço, com a colaboração da UFPA e USP, realizou um 
curso para treinar o pessoal para a cooperação internacional. Esse curso 
(Prodnt Amazônia - Programa de Gestão para a Cooperação 
Internacional) foi realizado uma única vez na Amazónia, mas as pessoas 
que o frequentaram não foram aproveitadas no INPA. Para agravar mais
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ainda as coisas, a atual direção do INPA simplesmente extinguH 
assessoria de cooperação internacional do INPA, transformando-a em um 
setor burocrático e com apenas um funcionário não especializado que 
deve estar servindo apenas para a solicitação de vistos para estrangeiros.

O atual diretor reconhece haver biopirataria através do INPA. E o 
que se depreende de sua entrevista à Folha de São Paulo do último 
domingo dia 13/07/97 onde afirma, ipsis litteris: anão temos como evitar 
que alguém leve algo aqui de dentro". E "é irreal pensar em fiscalização" 
Segundo o autor dessa reportagem, Igor Gietow, "Fonseca não nega que 
alguns dos 10 pesquisadores estrangeiros que circulam diariamente pelo 
INPA possam sair da floresta com alguma cura a ser patenteada no 
exterior'. Com relação ao controle dos recursos estrangeiros que entram 
no INPA, o diretor simplesmente desconhece o seu montante, segundo 
reconheceu nesta mesma entrevista.

Ainda com relação ao controle do INPA sobre seus projetos de 
cooperação internacional, é ilustrativa a dissertação de mestrado 
recentemente defendida peto Analista de C&T do INPA, WWiam Nazaré 
Guimarães Gama, intitulada "0 Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 
Florestais - PDBFF (Convénio INPA/Smithsonian): Uma Base de 
Pesquisas Científicas Norte-Americana na Amazónia Brasileira". Esse 
projeto (PDBFF) vem sendo realizado há 17 anos em Manaus e já  foi 
visitado por cerca de 1/3 do Congresso Norte-americano, inclusive 
senadores, e celebridades do mundo artístico norte-americano como Tom 
Cruise, Bianca Jagger, Walter Crontote e muitos outros. Começou como 
uma expedição científica autorizada peto CNPq à WWFAJS em 1979 e 
tinha o objetivo de realizar estudos para determinar o tamanho mínimo 
critico de um ecossistema amazônico de forma a não haver perda da 
biodiversidade provocada pelos desmatamentos. As áreas das pesquisas 
foram localizadas em áreas desmatadas de 3 fazendas localizadas a 
cerca de 60 kms de Manaus, dentro do Distrito Agropecuário da Suframa. 
Apesar do Governo Federal ter cortado os subsídios para desmatamento 
nas áreas do Distrito Agropecuário da Suframa em 1984, o projeto 
continua até hoje, por falta de avaliação por parte do Brasti.

Apesar disso, o projeto só fez crescer. Em 1991 foi transformado 
de expedição cientifica em um convénio de cooperação entre o INPA e o 
Smithsonian Institution (órgão do Congresso dos EUA). Em 1994 foi 
"institucionalizado'peto INPA, passando a fazer parte da Coordenação de 
Ecologia do INPA. No entanto, apesar de formalmente ser um projeto do 
INPA, as decisões sobre a admissão de novos sub-projetos e a 
continuidade, ou não, daqueles em execução se dó durante uma reunião 
anual realizada em Washington, onde a participação brasileira é 
minoritária. Além disso, os recursos financeiros para a execução desse 
convénio são administrados diretamente de WasNngton, segundo um 
termo-aditivo assinado pelo próprio INPA.

Segundo ainda as conclusões dessa dissertação de mestrado 
(considerada excelente pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da 
UFPA), nos 17 anos de execução desse projeto, a principal beneficiária 
foi a parte norte-americana. Nesses termos, constatou-se que o Brasil 
perde em todos os itens analisados, quais sejam: participação e
formação de recursos humanos; publicações; e, coleta e remessa de 
material científico. Além disso, o processo para a remessa de material 
científico foi sempre deficiente, havendo claros desrespeitos à legislação 
brasileira vigente. Aliás, só agora iniciou-se um esforço dos curadores das
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coleções do INPA para uniformizar esses procedimentos, que ainda está 
de forma embrionária e nada garante que o conjunto de soluções 
propostas seráo efetivamente aceitas’ .

Em seu depoimento nesta Comissão Especial, o Diretor do INPA, após 

apresentar as principais características da região amazônica, concluiu 

sustentando que:
'A  única soluçào que me parece possível para resolver o problema: a 

questão da formação de recursos humanos da Amazônia, è  predso haver 
uma concepção de novas estruturas para a formação de recursos humanos. 
ê  preciso ter uma abordagem global e uma interdisdphnariedade.

Esta é a realidade amazônica, uma realidade extremamente difícil. 
Vejam: há 1.800 graduados; 2.337 especialistas, 1.823 mestres, 482 
doutores, um total de profissionais nas universidades e instituições de 
pesquisa de 6.440. A Universidade de São Paulo, a Universidade Júlio 
Mesquita Filho, a UNICAMP juntas, só as trás, têm dez mil professores no 
Estado de São Paulo. A Amazônia, como 5 milhões de km2, tem hoje 
quinhentos doutores para arredondar. Cinco milhões de km2! Pesquisa de 
boa qualidade só se faz com doutor. Os mestres, os graduados, os 
especialistas vão ser sempre orientados de doutores. Pesquisa de qualidade 
quem faz 6 quem tem o titulo de doutor. Pois bem, para cada doutor da 
Amazônia há 10.000 km2 sob a responsabilidade dele. Se ele trabalhar 
quarenta anos sem domingos, sem sábados, sem feriados e sem férias, ele 
tem de estudar 68,5 ha por dia. Isso 6 um absurdo. Esse número 6 
escandaloso. Quer dizer, nos nunca vamos produzir ciência de boa 
qualidade com esse tipo de investimento para a Amazônia.

Vejam: de 1889 a 1993, esse 6 o pessoal que foi contratado na 
Região Norte inteira: 1.177 graduados e, na ponta, 155 doutores. Em quatro 
anos, 2.624 profissionais para suprir as universidades da Amazônia. Quero 
lembrar que a Universidade do Pará 6 a maior universidade do Brasil: tem 27 
mil alunos

Essa 6 a dimensão do fosso inter-regional. A Região Norte tem 91 
grupos de pesquisa a a Região Sudeste, 3.015. A Região Norte tem 513 
persquisadores; a Região Sudeste, 17.985.

Toda a Região Norte recebe apenas 2% dos recursos para ciência e 
tecnologia, enquanto que a Região Sudeste recebe 67%. A região Centro- 
Oeste recebe 6%. Não se animem achando que a Universidade de Mato 
Grosso do Sul recebe alguma coisa; é tudo para a Universidade de Brasília.

Essa é a média de idade: dos graduados, 39 anos e seis meses; dos 
mestrados, quarenta anos e dos doutorados, 46 anos e cinco meses, quer 
dizer, a falta de contratação de novos pesquisadores leva a um limite de 
idade extremamente elevado, o que naturalmente produz graves crises na 
questão da ciência e tecnologia.

Então, a única solução, realmente, ó investir fortemente nas 
instituições de pesquisa, nas universidades e nas pós-graduação do Brasil 
dentro da Amazônia, de forma que essa evolução se tome menor cruel.

De 1973 a 1993, houve um aumento de 0,45 nos cursos de 
doutorado por ano e de 1993 a 1995, 5,5 nos cursos de doutorado apenas, 
em média.

Das bolsas de mestrado distribuídas no BrasH inteiro, foi apenas 1% 
para a Região Norte, novamente, o grande problema aqui.
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Para doutorado, o problema é exatamente igual: apenas 1% das 
bolsas é destinado para a Região Amazônica, ê  essa a crueldade do 
modelo, porque até agora eram números puros, agora, são números 
proporcionais. A Região Norte tem 7% da população do Brasil; tem 2,09% 
das bolsas e 2% dos recursos. A Região Sudeste, que é o extremo oposto, 
tem 43% da população; 62,9% das bolsas e 67% dos recursos. Portanto 
agora o valor é proporcional. Não há como dizer que a Região Amazônica 
tem menos recursos, porque tem menos gente. Agora, nós estamos tratando 
de proporcionalidade e o modelo é extremamente cruel.

Ou se dá um jeito nessa questão da capacitação de gente para a 
Amazônia ou nós vamos incentivar sempre esse quadro que eu mostrei que 
algumas pessoas chamam de "biopirataria". Só há uma forma de evitar a 
biopirataria: 6 fazer primeiro aqui. Dadas as dimensões amazônicas, não hó 
outra solução. ... E vocé só faz primeiro aqui com gente competente e com 
recursos. A biopirataria 6 apenas um assunto para o Dr. Mauro Sposito: é um 
assunto de polícia; não 6 um assunto nem de instituição de pesquisa nem de 
universidade".

De acordo com dados fornecidos peio INPA, esta instituição de pesquisa 

mantém, em vigor

a) 42 (quarenta e dois) termos e cooperação com instituições nacionais. 

Pelo que se pode verificar da síntese dos objetivos de cada um destes atos 

contratuais ou conveniais, a cooperação visa implementação de cursos, 

treinamentos, troca de informações e pesquisas localizadas;

b) 8 (oito) convênios com instituições do Peru, Colômbia, Venezuela, 

Canadá e Estados Unidos, cujos objetivos consistem em cooperações técnico- 

científicas, intercâmbio de pesquisadores. Com o "Japan International 

Cooperation Agency - JICA, consta um projeto de pesquisa da Floresta 

Amazônica Brasileira, com a ‘ University of Stiiiing", do Reino Unido foi firmado 

acordo para a implementação do projeto “Development of Aquaculture in 

Amazonas’ , com o “Smithsonia Institution", dos Estados Unidos prossegue o 
Convênio de cooperação técnico-científica e financeira, cujo objeto é ’ ...o estudo, 

conjunto sobre biologia de evolução e conservação na região amazônica, através 

de projetos específicos, de intercâmbio apropriado de informações técnicas, de 

pesquisadores e de estudantes, de consultorias e formação de pessoal, com 

vistas a aplicação do conhecimento científico e tecnológico ao desenvolvimento 

regionar. Com o Instituto Max Planck Limnologia foi firmado acordo para o 

estudo sobre limnologia e ecologia na Amazônia Brasileira, com prazo de 

validade até julho de 2001.
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Em outro quadro demonstrativo fornecido pelo Diretor do INPA, so_ 

título: ■Cooperação que os pesquisadores do INPA mantêm com pesquisadores 

estrangeiros e instituições’'] chama a atenção a proporção de um único 

pesquisador brasileiro para “cooperação '  com três ou mais instituições de 

pesquisa estrangeiras, que por sua vez vinculam a cada pesquisador brasileiro 

de três pesquisadores num projeto de pesquisa, quatorze e pesquisadores em 

outros projetos, os quais são constituídos por mais de uma instituição de 

pesquisa estrangeira.

Esta relação parece atender apenas ao aspecto formal do disposto no 

art.3° do Decreto n° 98.830/90, segundo o qual: aAs atividades...somente serào 

autorizadas desde que haja a co-partidpaçéo e a co-responsabilidade de 

instituição brasileira de elevado e reconhecido conceito técnico-científico, no 

campo de pesquisa correlacionado com o trabalho a ser desenvolvido, segundo 

a avaliação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Da mesma forma, estes dados, somados ao exposto pelo Diretor do 

INPA e considerando os termos da manifestação por escrito da Associação dos 

Pesquisadoras do INPA, revelam-se como graves indícios de que o disposto no 

art.3° do referido Decreto não está sendo adequadamente cumprido e que a 

instituição brasileira provavelmente não tem acompanhado e fiscalizando as 

atividades dos pesquisadores estrangeiros, conforme prescreve o parágrafo 

único do transcrito art.3°.

Dissertação de Mestrado recentemente defendida pelo Analista de C&T do 

INPA, William Nazaré Guimarães Gama, sob orientação do Pesquisador Luís 

Aragón, do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, da UFPA -  Universidade 
Federal do Pará, se propõe analisar a história de 18 anos de cooperação 

internacional entre o INPA e a Instituição Smithonian, dos Estados Unidos. O 

megaprojeto de cooperação técnico-científica para pesquisa da diversidade 

biológica da Amazônia brasileira leva a assinatura de Thomas Lovejoy, 

renomado cientista norte-americano, hoje assessor especial para assuntos

externos do Presidente Bill Clinton.
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O Projeto PDBFF -  Dinâmicas Biológica dos Fragmentos da Floresta é 

implementado conjuntamente pelo INPA, MCT e Smithonian. Sua área de 

atuação é a bacia do Rio Juruá, a 70 km de Manaus, em áreas de pastagens.

Em meio a críticas quanto à eficácia do projeto, em sua extensa duração, 

o Analista de C&T do INPA, William Gama enfatiza que as publicações dos 

cientistas vinculados ao projeto são raras, o que é consequência de suas 

pesquisas serem em maioria financiadas por instituições privadas como City 

Bank e a Mac Donalds Corporation. Os resultados das pesquisas são retidos por 

grupos privados, para fins de proteção da propriedade intelectual. Mais curioso 

ainda, é revelado que 'mateiros brasileiros' (guias que localizam espécies na 

floresta, acompanhando expedições científicas) têm seus nomes publicados ao 

lado de PHDs estrangeiros, em periódicos especializados. Entre outras 

denúncias, o autor destaca a remessa, por empréstimo ou doação, de milhares 

de exemplares de pássaros amazônicos para a Universidade de Louisiana e 

para o Smithonian, no Estados Unidos, centenas de exemplares de plantas, 

anfíbios e mamíferos para estas instituições, e para outras não identificadas, ou 

ainda centenas de milhares de espécimes de insetos enviados a instituições não 

identificadas, tudo dentro do PDBFF.

Cumpre assinalar, por oportuno, que de acordo com a Convenção sobre 

Diversidade Biológica, incorporada ao ordenamento jurídico nacional peio 

Decreto-Legislativo n° 02, de 1994, constitui objetivo desta Convenção, não só a 

conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus 

componentes, mas a ‘ ...repartição justa e  equitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o 

acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de 

tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais 

recursos e tecnologias, e mediante fínanciamente adequado'.

Especificamente em relação ao que se tem percebido quanto ao 

desenvolvimento das pesquisas na região amazônica, parece ser necessário que 

os termos dos acordos e convênios venham a ser revistos, inclusive no que se 

refere ao seu acompanhamento, no sentido de que os artigos 12,15,16, 17,18, 

19 e 20 da Convenção sobre Diversidade Biológica, de forma que as devidas
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contrapartidas das instituições estrangeiras se efetivem, no que tange a 

participação dos pesquisadores e das instituições brasileiras, ao acesso à 

tecnologia, o intercâmbio dos resultados de pesquisas técnicas, científicas, e 

sócio-econômicas, dentre outras informações, ao resultado e benfícios derivados 

de biotecnologias baseadas em recursos genéticos e “recursos financeiros novos 

e adicionais para que as Partes países em desenvolvimento possam cobrir 

integralmente os custos adicionais por elas concordados decorrentes da 

implementação de medidas em cumprimento das obrigações desta Convenção’ .

Estas referências são importantes na medida em que já se verificam 

esforços internacionais no sentido de impulsionar mecanismos permanentes de 

cooperação internacional em relação a diversidade biológica.

O Programa de facilitação do comércio global de recursos biológicos para 

pesquisa e desenvolvimento de produtos biotecnológicos, apresentado na 3a 

Conferência das Partes da Convenção da Biodiversidade, em Buenos Aires, 

novembro 96 é um exemplo, conhecido como BIOTRADE, conforme informações 

obtidas pela assessoria desta Comissão

Pelas informações disponíveis no site da UNCTAD e da BIOTRADE na 

InterNet., esta iniciativa foi articulada pelo Secretário-Geral da UNCTAD, o 

Embaixador Rubens Ricúpero. Percebe-se que nada sobre este assunto foi 

discutido no Brasil e que mantém atual modelo de comércio global de recursos 

biológicos, sob o argumento de ajudar os países a serem eficientes provedores 

de matéria-prima/ biodiversidade.
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VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A consciência sobre a importância da biodiversidade é crescente nos 

últimos anos. A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 

1992, no Rio de Janeiro e ratificada por cerca de 170 Países, ampliou este 

debate para as nações do mundo, em especial no Brasil. Não simplesmente por 

ter sido sede da Conferência Mundial, mas sobretudo pela importância do País, 

como megadiverso.

O Brasil abriga altíssima diversidade biológica, príndpalmente nas 

florestas amazônica, atlântica e cerrado, dentre outros biomas. Segundo o 

Professor Paulo Kageyama, pesquisador da ESALQ-USP, em palestra proferida 

durante o Seminário Binacional de Pesquisa da Amazônia, promovida na 

Universidade Federal do Acre, em julho de 97, "em um só hectare (10.000 m2) 

da floresta amazônica, existem cerca de 500 espécies vegetais diferentes e 

cerca de 50.000 espécies de animais e microorganismos. No mundo existem 

cerca de 50 milhões de espécies, a maioria nos trópicos e somente 1,5 milhão 

são conhecidas".

As florestas tropicais ocupam apenas 6% da superfície tenestre, mas 

possuem provavelmente a metade das espécies do planeta. 54% das florestas 

tropicais úmidas estão na América Latina e Caribe.

Os doze países megadiversos são: Brasil, México, Colômbia, Equador, 

Peru, Zaire, Madagascar, China, índia, Malásia, Indonésia e Austrália. Juntos, 

estes países possuem 70% das espécies de vertebrados, borboletas e plantas 

superiores.

A produção de medicamentos a partir de substâncias sintéticas já esbarra 

em sérios limites, fazendo com que a indústria farmacêutica dependa cada vez 

mais da biodiversidade. Hoje estão no mercado cerca de 40 drogas produzidas 

por biotecnologia, e estão em testes 270 outras drogas. Neste caso as florestas
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tropicais, e em especial a floresta amazônica, 

imensurável. Pouco conhecida. E é nesse quadro que se dá o saque, o assalto à 
nossa biodiversidade.

t $ L ‘
possuem uma riqueza

Em países como o Brasil, que possuem grande diversidade biológica, um 

outro aspecto se soma, potencializa ainda mais o valor dessa riqueza. Trata-se 

da existência de populações nativas - ribeirinhas, caboclas e especialmente as 

comunidades indígenas - com acumulado conhecimento dessas espécies 

desenvolvendo práticas tradicionais da utilização com fins medicinais, partindo 

de experimentos primários. Compreende-se portanto que essa imensa 

biodiversidade, somada ao conhecimento milenar das populações nativas na 

utilização dessas espécies, representa na ótica da indústria química e 

farmacêutica bilhões de dólares. O conhecimento tradicional pode representar, 

segundo especialistas, uma economia de cerca de 80% dos investimentos 

necessários para a fabricação de um único remédio. Uma droga para ser 

produzida e levada ao mercado custa cerca de 350 milhões de dólares em um 

período que leva de 5 a 13 anos e gera cerca de 1 bilhão em lucros anuais. 

Portanto, a economia que o conhecimento tradicional possibilita é da ordem de 

300 milhões de dólares.

Diante dessa realidade, é perfeitamente compreensível o interesse das 

grandes potências na nossa biodiversidade, especialmente os Estados Unidos 

que detêm o maior desenvolvimento biotecnológico do mundo — hoje existem 

nos Estados Unidos 1.308 empresas de biotecnologia, com lucro estimado em 13 
bilhões/ano. O que é inexplicável e inaceitável, porém é, a cumplicidade do 

governo brasileiro com o criminoso saque dessa riqueza, que nem mesmo 

conhecemos.

A apropriação de nossas riquezas biológicas e o envio para laboratórios 

estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos e Europa, onde são submetidas 

a testes e análises para posterior utilização em remédios e cosméticos, 

configura-se num verdadeiro saque e não data de agora. O professor Frederico 

Arruda, do Instituto de Ciência Biológica da Universidade do Amazonas afirma 

que já denuncia o problema há mais de uma década. Estima-se que saem da
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Amazônia cerca de 20 mil extratos por ano para laboratórios estrangeiros. Não 

se tem idéia sobre outras regiões, também ricas em diversidade genéticas como 
a Mata Atlântica e Cerrado.

O acesso livre às amostras da biodiversidade amazônica (flora e fauna) a 

supostos pesquisadores e missionários, financiados por grandes laboratórios 

internacionais, tem promovido o assalto às nossas riquezas.

A Comissão de Sindicância da Assembléia Legislativa do Acre que apurou 

a biopirataria naquele Estado, constatou que no ano de 1996, mais de 500 quilos 

de sementes, de várias espécies amazônicas, foram contrabandeadas para 

outros países, seguramente, para países do G-7 onde o desenvolvimento da 

biotecnologia é maior. Levam a matéria prima e o conhecimento dos nativos e 

depois nos vendem, na forma de produto acabado, por preços exorbitantes, sem 

pagar absolutamente nada de royalties para o Brasil.

Os investimentos em pesquisa na região amazônica são ínfimos. Em 

1995, primeiro ano do governo Fernando Henrique, segundo dados fornecidos 

pela Assessoria de Orçamento da Câmara, o governo investiu apenas R$15.8 

milhões em pesquisa fundamental e aplicada, nos estados do Acre, Amazonas, 

Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, todos da Amazônia. No ano seguinte, 

quando a proposta orçamentária já foi elaborada pelo governo FHC, estes 

investimentos caíram para R$ 5.8 milhões.

Esta política de sucatear nossos centros de pesquisa, colocando-os 

dependentes de recursos externos, toma vulnerável nossa inteligência científica. 

Expõe nossos pesquisadores, colocando-os em muitos casos, como meros 

coletores de materiais biológicos.

Existe em estágio avançado, uma proposta para implantação em Manaus, 

de um programa denominado PROBEM (Programa Brasileiro de Ecologia 

Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia).

A Iniciativa apresenta aspectos interessantes, particularmente quando 

pretende realizar um trabalho amplo, de pesquisa e desenvolvimento voltado
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para a biodiversidade amazônica, passando pelas seguintes fases: coleta de 

amostras; preparo de extratos; e determinação de propriedades. Estas atividades ( \ 

devem levar à obtenção de produtos de interesse farmacêutico ou agroindustrial. i

Registra-se, entretanto, que este programa apresenta alguns defeitos de 

origem, como o fato de não ter passado por ampla discussão envolvendo a 

comunidade científica nacional (Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência e Ministério da Ciência e Tecnologia, dentre outros).

Sua elaboração contou com a participação de mais de uma dezena de 

organismos estrangeiros (universidades e centros de pesquisa), quantidade 

superior à dos organismos brasileiros envolvidos.

As principais objeções que se fazem ao PROBEM entretanto, são de 

ordem estrutural, e, se bem recebidas, poderíam servir para ajustar a iniciativa 

aos interesses nacionais. Cuida-se de um Programa de enorme amplitude, onde 

se prevê a criação de uma fundação destinada especialmente para gerir suas 

finanças. Aparentemente, resulta desta estrutura a necessidade de recursos 

financeiros de origem internacional. Como consequência, apresenta-se o 

organograma do programa encabeçado por um conselho consultivo formado por 

representantes nacionais e internacionais.

É nosso entendimento que a idéia do PROBEM, podería ser de grande 

valia se viesse a ser o resultado de um consenso amplo da comunidade científica 

brasileira, onde viessem a ser analisados os seguintes aspectos: eventual 

redução de sua amplitude a um esforço circunscrito às possibilidades do sistema 

de pesquisa e desenvolvimento brasileiro; posicionamento do conselho 

consultivo como órgão de assessoramento, sem qualquer superioridade sobre o 

Conselho Diretor redução de sua previsão de gastos a valores que se possam 

obter do orçamento nacional, das áreas de pesquisa e desenvolvimento.

É fundamental que o controle de um grande programa de pesquisa e 

desenvolvimento visando a biodiversidade amazônica seja inteiramente nacional. 

Não se trata da rejeição da colaboração internacional, mas, ao contrário, de 

se buscar melhores conhecimentos sobre nossas riquezas para que possamos
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chegar a mesa de negociação melhor aparelhados. A colaboração de técnicos 

estrangeiros é bem vinda, mas a direção e o controle do programa, como ocorre 

nos demais países do mundo, deve estar exclusivamente nas mãos do Governo 

Brasileiro.

De acordo com dados divulgados pela BlO-Organização das Indústrias de 

Biotecnologia, há 21 anos foi fundada a primeira empresa de biotecnologia nos 

Estados Unidos, Genentech. Hoje existem nos Estados Unidos 1.308 empresas 

de biotecnologia, com lucros estimados em 13 bilhões ao ano. Algumas poucas 

empresas no ramo da biotecnologia estão na Europa e no Japão. No ano de 

1996 os Estados Unidos despenderam 7 bilhões e 7 milhões de dólares em 

pesquisa e desenvolvimento de produtos biotecnológicos, uma média de 71 mil 

dólares por cada pessoa empregada na indústria de ponta em biotecnologia. Em 

comparação com outras indústrias, nos Estados Unidos, se gasta 7.651 dólares 

por empregado, e especialmente na indústria farmacêutica, esses números 

chegam a 56 mil dólares por empregado. A indústria biotecnológica é 

informação-intensiva, e portanto cada empresa tem em média apenas 50 a 100 

empregados. Uma nova droga custa cerca de 350 milhões de dólares para ser 

produzida e lançada no mercado, em um período que leva entre cinco a treze 

anos, e pode dar lucros da ordem de 1 bilhão de dólares anuais. Hoje estão no 

mercado cerca de 40 drogas produzidas por biotecnologia, e estão em teste 

cerca de 270 outras drogas. Estima-se que os países desenvolvidos recebem 

cerca de 5 bilhões e 400 mil dólares anualmente em royalties de produtos das 
florestas tropicais. Já estão operando nos Estados Unidos cerca de 200 

empresas com o objetivo principal de realizar bioprospecção em florestas 

tropicais, e seu faturamento anual é de cerca de 60 milhões de dólares. 

Anualmente são retirados da Amazônia cerca de 20 mil exemplares de recursos 

genéticos. O quanto valem as florestas tropicais como reservatórios de matéria- 

prima para produtos farmacêuticos? O menor valor estimado é de 43 bilhões de 

dólares.
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VIII. CONCLUSÕES

Os trabalhos desta Comissão demonstram que o Brasil, por sua riqueza 

biológica e cultural, é um imã natural de atração das empresas de biotecnologia. 

Por outro lado, fica cada vez mais claro que a pesquisa em biotecnologia não 

prescinde do suporte financeiro das indústrias. Esta pesquisa há muito deixou de 

ser "em benefício da humanidade", por mais que seus objetivos estejam 

relacionados a saúde e alimentação. O Brasil tem servido como provedor de 

matéria-prima e de conhecimentos, que são incluídos a título gratuito nos 

orçamentos de bilhões de dólares das empresas que dominam este mercado em 

expansão. E como ficou provado, estas empresas atuam num contexto 

competitivo mas não hesitam em realizar audaciosas fusões para ampliar seus 

projetos e acelerar a caçada por recursos genéticos, tanto humanos como de 

vegetais, de microorganismos e outros.

O Brasil tem permitido o acesso aos recursos, através de convênios de 

pesquisa em que a contrapartida nacional é apenas a coleta e o envio de 

materiais para laboratórios estrangeiros. Quando não é assim, vale a "lei da 

selva" em razão da omissão do Estado em zelar pelo seu patrimônio biológico e 

cultural.

Os casos aqui analisados servem para oferecer às autoridades 

competentes e aos organismos da sociedade civil um quadro da biopirataria na 

Amazônia. Mais tempo houvesse e mais denúncias surgiríam. Este é um 

processo em curso. Agora, em pontos escolhidos da floresta, em aldeias 
indígenas, em laboratórios de pesquisa, a biopirataria acontece. Sem freios.

É imprescindível que esta situação mude. Não se pode admitir que as 

regras do jogo permaneçam como estão. Temos uma legislação que regula as 

expedições científicas que não dispõe de parâmetros adequados para tratar das 

refinadas técnicas de bioprospecção e etnobioprospecção. Temos uma 

legislação indigenista desatualizada. Temos uma legislação sobre biodiversidade 

que não incorpora as novas regras adotadas pela Convenção da Biodiversidade. 

E assim por diante.
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É preciso que o Congresso Nacional tenha como prioridade a 

regulamentação do acesso à biodiversidade, e aos conhecimentos tradicionais. E 

para tanto, temos que somar nossos esforços aos já empreendidos pela 

Senadora Marina Silva e pelo Senador Osmar Dias, no sentido de votar o Projeto 

de Lei n.° 306/95, que busca regulamentar o acesso aos recursos genéticos e 

biológicos.

Temos ainda que adequar o quadro legislativo nacional sobre povos 

indígenas, políticas de conservação da natureza e políticas de ciência e 

tecnologia, e especialmente sobre crimes ambientais. Este tema, a biopirataria, 

está na fronteira da regulamentação normativa. Não só no Brasil, mas no mundo. 

De acordo com informe do Secretariado da Convenção da Biodiversidade, 

atualmente nada menos que 50 países buscam "domesticar'' a Convenção, 

regulamentando questões cruciais como o acesso aos recursos genéticos, a 

transferência de tecnologia, inclusive biotecnologia, e a repartição justa e 

equitativa dos benefícios da exploração dos recursos biológicos e do 

conhecimento tradicional a eles associado.

Estamos, portanto, diante de um esforço global por redefinição das regras 

do jogo. Entretanto, apesar de não estar sozinho nesta luta, o Brasil tem diante 

de si um desafio inigualável. É o país megadiverso por excelência, e é, dos 

países em desenvolvimento, provavelmente aquele que detém maior capacidade 

instalada em termos de instituições de pesquisa, e de cientistas na área 

biológica. O papel do Brasil, nesse processo, é de extrema importância. Os 
termos em que se regule o acesso aos recursos, a partilha de tecnologia e de 

benefícios, aqui no Brasil, servirão de baliza para os outros países, que 

acompanham atentos o que se passa no Congresso brasileiro.

Temos que enfrentar esses desafios com audácia e inteligência. Sejam 

quem forem os biopiratas, aventureiros isolados, turistas camuflados, 

pesquisadores a serviço de grandes corporações, cientistas brasileiros à espera 

da recompensa externa, especuladores, empresários ávidos por um mercado em 

expansão, precisam receber do Estado um sinal claro de que as regras do jogo 

estão mudando, de que a corrida pelo "ouro verde" acaba agora, e de que serão
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(*3hN
punidos por suas atividades clandestinas, independentemente da roupagem legal 

ou oficial qüe lhes tenham dado.

Mais ainda, é importante que o Brasil tenha como meta resgatar direitos 

que já foram roubados. O caso SM-14 da Fiocruz é um exemplo de que cancelar 

patentes é um objetivo possível, palpável. Não se pode simplesmente admitir que 

o conhecimento de nossos povos tradicionais, e nossos recursos biológicos 

continuem sendo sugados e sejam patenteados fora do Brasil.

Como se pode ver, a agenda de trabalhos é vasta, complexa, e de muito 

difícil execução. Entretanto, a Câmara dos Deputados não pode deixar de 

responder às demandas postas neste momento histórico. É dever desta Casa e 

do Senado Federal, bem como do Executivo, do Judiciário e da sociedade 

brasileira como um todo, dar um basta definitivo nas práticas criminosas, e além 

de tudo eticamente condenáveis, de saque de nosso patrimônio biológico e 

cultural.

Não restam dúvidas quanto aos interesses que se ferem com a adoção de 

políticas rígidas de controle da exploração dos nossos recursos. Muitos dirão que 

tal objetivo é utópico, de impossível implementação. Mas estamos conscientes 

de que é possível organizar um sistema de normas e de políticas que, ainda 

imperfeito, promova uma mudança significativa nas regras do jogo, para que o 

Brasil não somente pare de perder, mas comece a ganhar, no contexto do 

mercado global de recursos biológicos e genéticos e de produtos da 

biotecnologia.

Fala-se tanto em ‘custo Brasil’ , mas pouca importância se dá ao que 

representa a sangria de nossos recursos naturais e conhecimentos associados -  

é preciso que se comece a calcular a “perda Brasil'.
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IX. RECOMENDAÇÕES

A Comissão Externa recomenda à Câmara dos Deputados que:

1- Oficie ao Ministério Público Federal nos Estados do Amazonas, do Acre e à 

Câmara de Coordenação e Revisão sobre Meio Ambiente, na Procuradoria Geral 

da República:

a) remetendo-lhes o inteiro teor deste Relatório, como subsídio ao trabalho 

de investigação e defesa do patrimônio público que já vem sendo 

desenvolvido por esta relevante instituição;

b) solicitando a instauração de tantos Inquéritos Civis Públicos quantos 

forem necessários, no sentido de apurar os fatos noticiados neste 

Relatório, em especial:

b1. os apresentados pela Associação dos Pesquisadores do INPA, 
relacionados a execução e fiscalização dos Convênios firmados pelo 
INPA com instituições de pesquisa estrangeiras;

b2. aos relacionados ao tráfico de besouros e borboletas, destacando-se 
a necessidade de que Gerald Pélissié seja encontrado para que esclareça 
estes fatos e caso se comprove seu envolvimento, que seja 
responsabilizado dvil e criminalmente;

b3. os atinentes ao caso Tawaia, Aveda, patentes de rupununine e 
cunaniol (no que se refere ao resgate de direitos de comunidades 
indígenas), a coleta de DNA humano, ao caso conhecido como ‘Couro 
Vegetar e a Shaman Pharmaceuticals;

2- O Poder Executivo seja instado a orientar os Ministérios responsáveis por 

implementar e fiscalizar as atividades de pesquisa em recursos biológicos ( MCT, 

MRE e SAE) a reanalizarem sua atuação no sentido de substituir uma posição 

burocrática por outra mais ativa, tendo por pano de fundo a consciência de que o 

descontrole sobre o acesso aos recursos biológicos e genéticos e informações 

podem ocasionar grandes perdas ao país, quanto aos resultados obtidos, já que 

o Decreto n° 98.830 de 15 de janeiro de 1990, que dispõe sobre a coleta, por
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estrangeiro, de dados e materiais científicos no Brasil, não vem sendo cumprido 

de forma satisfatória;
ido, v

3- As Universidades e Centros de Pesquisa brasileiros passem a ter mais cautela 

na transferência e remessa de informações retiradas da biodiversidade 

amazônica. Trabalhos feitos em comum com Universidades estrangeiras têm 

dado oportunidade a que pesquisadores brasileiros, participantes de pesquisas 

em Universidades estrangeiras, ofereçam informações preciosas, sem 

compensações para a parte brasileira. No campo da propriedade intelectual, 

raros são os trabalhos em que se reservam direitos sobre os resultados 

patenteáveis para as Universidades e Centros de Pesquisas Brasileiros. 

Recomenda-se que as Universidades desenvolvam políticas de propriedade 

intelectual para uso nos projetos conjuntos, que detalhem os direitos de cada 

parte sobre os resultados futuros.

4- Considerando que a nova lei de Propriedade Industrial, embora não preveja o 

patenteamento de plantas e animais de forma direta, permite que os processos e 

mudanças genéticas realizadas em seres vivos sejam objeto de direitos de 

propriedade, tem-se como urgente que as Universidades e Centros de Pesquisa 

se capacitem para garantir os resultados de suas pesquisas. Recomenda-se 

ainda que o Poder Executivo estude o tema, organizando, juntamente com os 

órgãos nacionais de financiamento e fomento (CNPQ, Finep, BNDEs), serviços 

de assistência às Universidades e Centros de Pesquisa, com pessoal 

especializado na orientação e na própria operação de patenteamento;

5- Uma lei de acesso aos recursos biológicos e genéticos nacionais é de 

fundamental importância para o país, nessa fase em que a biodiversidade passa 

a constituir uma fonte potencial de grande valor, particularmente por sua 

aplicação no campo dos medicamentos, diante do esgotamento reconhecido da 

síntese química como processo de obtenção de novas moléculas. Neste sentido, 

o Projeto de Lei n° 306/95 , em tramitação no Senado Federal, de autoria da 

Senadora Marina Silva, com substitutivo do Sen. Osmar Dias, deve tramitar com

a prioridade que o tema requer.
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6- O Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério do Meio 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal coordenem uma ação organizada com a 

presença das principais Universidades e Centros de Pesquisa brasileiros, para o 

mapeamento e a coleta de informações sobre a biodiversidade brasileira -  desde 

a coleta de amostras até a determinação das propriedades das espécies, 

passando pelo preparo de extratos - ,  provocando uma concertação nacional em 

tomo da idéia de que o país precisa conhecer sua diversidade biológica e 

cultural, para que seus recursos possam ser melhor utilizados;

7- que se realize um seminário na Câmara dos Deputados, com a participação 

de setores governamentais, não governamentais e privados para se discutir o 

encaminhamento de uma estratégia nacional para a defesa e investigação da 

diversidade biológica nacional;

8- que se constitua uma Subcomissão Especial conjunta das Comissões de 

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática; e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. 

Esta Subcomissão teria como objetivo básico apurar e avaliar a elaboração e 

execução dos convênios firmados por instituições de pesquisa nacionais com 

instituições estrangeiras. Caberá também a esta Subcomissão Especial sugerir 

as providências que julgar cabíveis, inclusive a elaboração de um novo 

referencial normativo para a cooperação internacional;

9- que o país, através de seus poderes estatais atue, interna e extemamente, no 

sentido de que a Convenção da Biodiversidade, firmada em 1992, no Rio de 

Janeiro, seja regulamentada, principalmente naqueles pontos em que se prevê a 

tranferência de tecnologia, inclusive biotecnologia e a distribuição justa e 

equitativa dos benefícios advindos do uso dos elementos da biodiversidade;

10- que o Poder Executivo atue no sentido de mostrar aos demais países a 

necessidade de se regulamentar a Convenção da Biodiversidade, assim como 

que trabalhe para que os países que ainda não a firmaram ou o fizeram com
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declaração interpretativa, passem a participar dela em toda sua amplitude;

11- O Poder Executivo seja alertado no sentido de que em relação aos 

Convênios destinados a implementar pesquisas com instituições estrangeiras:

l la .  se proceda a um melhor acompanhamento dos convênios de 

cooperação internacional com exigência de avaliações anuais, sugerindo 

que se analise o fortalecimento das assessorias de cooperação 

internacional das instituições de pesquisas e das Universidades da 

Amazônia;

l lb .  todos os convênios com instituições internacionais deverão ter, por 

parte das instituições brasileiras, recursos humanos competentes nos 

termos dos estudos a serem realizados;

l lc .  que as expedições de coleta, tanto nacionais quanto estrangeiras 

estejam subordinadas a uma política de fortalecimento das coleções das 

instituições nacionais e regionais;

11 d. que o envio do material coletado seja feito sempre pelos curadores 

das coleções existentes ou através de especialistas no material coletado, 

de preferência na presença dos pesquisadores participantes da expedição 

de coleta. A relação dos materiais enviados devem ser obrigatoriamente 

publicados nos relatórios anuais dos projetos, nos boletins das instituições 

de pesquisa e nas publicações científicas nacionais;

11e. que se estabeleça como orientação, que em cada projeto haja um 

pesquisador brasileiro para cada pesquisador estrangeiro.

É O RELATÓRIO.

Sala das Comissões, em 18 de Novembro de 1997

DeputadaSOCORRO GOMES
Presidente

e Relatora (Art. 41, VI e Parágrafo único, R.l.)
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C O M ISSÃO  DE DEFESA  DO CO N SU M ID O R , MEIO A M B IE N TE  E M INORIAS

SEMINÁRIO SOBRE: BIODIVERSIDADE - CONHECIMENTO E PODER
(REA LIZA D O  EM 04/12/97 POR IN IC IATIVA DA DEP. S O C O R R O  G O M ES PC doB -PA )

Exposições e  debates

SR. LUIZ A N TÔ N IO  BARRETO  DE C ASTRO  ( Secretário-Geral do PADCT do Ministério 
de Ciência Tecnológica)

Muito obrigado pelo convite. É muito importante poder conversar e debater 
sobre um programa voltado para o uso sustentável da biodiversidade da Amazônia. Quero 
dizer a todos que não trabalho com produtos naturais. Trabalhei os últimos quinze anos 
com engenharia genetica no CENARGEN. A biodiversidade tem uma relação muito íntima 
e, por essa razão, eu sempre, enquanto no CENARGEN, tive um interesse muito grande 
por essa área. Venho, ao longo dos últimos anos, fazendo umas reflexões, promovendo 
algumas reuniões, w orkshops, para discutir o assunto que, diga-se de passagem, 
quando se fala em produtos naturais, é uma área em que o Brasil tem uma longa tradição. 
Temos professores ilustres que trabalham nessa área há quase cinqüenta anos. Portanto, 
trata-se de uma área em que o Brasil tem, na verdade, uma competência claramente 
identificada. Deixei algumas cópias disponíveis de um trabalho sobre como, dentro do 
Ministério de Ciência e Tecnologia, essa questão da biodiversidade deve ser abordada. 
Em primeiro lugar, é preciso caracterizar um programa com essas características. Esse 
programa tem de definir com clareza a sua missão.

Nós, nos últimos anos, assistimos à celebração importante na área da 
biodiversidade na Conferência da UNCED, que congrega cerca de 160 países. Hoje, a 
realidade é um pouco diferente do que acontecia no passado. Existe certo consenso em 
alguns pontos relativos ao uso sustentável da biodiversidade e a própna definição desse 
termo foi algo que veio em função da própria conferência a qual me referi.

Evidentemente, quando falamos em biodiversidade no Brasil, estamos 
particularizando a questão da Amazônia, que, na verdade, envolve outros ecossistemas 
importantes. Na Amazônia existem vários ecossistemas além da floresta. No caso 
específico da Amazônia, que sempre tem sido o principal foco de atenção, nós temos de 
considerar que, a rigor, até hoje não houve um esforço que conseguisse em âmbito 
nacional reunir ou congregar toda a competência existente no País. Como a massa crítica 
brasileira em cada um dos subsetores ligados a um projeto dessa natureza é ainda um 
pouco limitada, é necessário um esforço de convergência dessas competências. O que 
notamos é que isso não vem acontecendo. Nós temos grande número de programas que 
financiam, de alguma maneira, projetos na área de biodiversidade. Agora mesmo, recebi 
cópia de um programa do Ministério do Meio Ambiente, PRONABIO, que vai investir 6 
milhões de reais na área de fragmentação de ecossistemas, aliás, uma área muito 
importante, que precisa de resposta. Esse investimento vai ser feito com esse objetivo. O 
próprio PADCT —  sou Secretário-Executivo no MCT desse programa —  ao mesmo tempo 
lança um edital, 2 milhões para a área de meio ambiente, sem particularizar a 
biodiversidade. De qualquer forma, tive a preocupação imediata de tirar de dentro desse 
edital qualquer projeto relativo à fragmentação de ecossistema, para evitar uma possível

1
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duplicação de esforços. O que notamos é que o PADCT, PRONABIO, PPB-G7, 
possivelmente o PRONEX, podem ter projetos nessa área. Se analisarmos com cuidado, 
verificaremos que há certo número de programas que, de uma forma ou de outra, apoiam 
projetos relacionados com projetos nessa área. Não há um esforço de convergências de 
interesse, uma harmonização, para que o investimento, em vez de ficar fragmentado, seja 
associativo e defina dessa forma, o Poder Público, um esforço lógico e coerente.

Este é o primeiro ponto. Penso ser muito importante que se leve em 
consideração esse ponto. Em algum momento é preciso uma articulação do Poder 
Público e do setor privado também. A iniciativa é nossa neste momento, no sentido de 
associar os esforços. Do contrário, vamos ter sempre dificuldades para conseguir os 
financiamentos necessários.

Um segundo ponto de que eu gostaria de abordar é que certamente, quando 
se fala em biodiversidade, não há recursos em âmbito mundial para conservação pura e 
simples. Eu desejo a maior sorte para a missão que se desenvolve agora em Kioto, ligada 
a mudanças climáticas. Ela vai propor a criação de um banco verde destinado a conseguir 
recursos com vistas a corrigir problemas ambientais e industriais muito graves. Segundo 
nossa experiência passada, sempre que procuramos negociar, intemacionalmente, 
recursos, eles são escassos. O custo da conservação da biodiversidade da Amazônia é 
incalculável. É um desafio a qualquer analista fazer um cálculo adequado sobre o que 
significa conservar. É necessário que se estabeleça uma estratégia voltada para a 
utilização sustentável, para que ela pos ;a dar retomo para a conservação. A associação 
do uso sustentável para conservação é a solução. Hoje, o que acontece, todos sabem, é 
que o que sai da floresta não agrega valor. A exportação, em geral, é de produto não 
acabado e que acaba devolvendo para a região uma parcela muito pequena de recursos, 
na ordem de 1%. Com essa estratégia, certamente, não vamos impedir a degradação da 
biodiversidade. A Amazônia vai ser ocupada, utilizada indevidamente, se não houver um 
esforço no sentido de agregar valor ao que a Amazônia pode produzir.

Outro dia, coincidência, ligando a televisão —  estava conversando sobre isso 
com o Ozório José de Menezes Fonseca —  ouvi uma crítica fortíssima, num programa 
internacional, ao Canadá, que não agrega valor à madeira exportada, comparativamente 
a países como a Suíça e outros que agregam muito mais va lor e criam emprego dentro 
dos seus próprios países. Da Suíça, só sai um kit pronto, de madeira, para fazer um 
chalé: abre-se e se faz uma casa. Todo esse trabalho de conceber e agregar valor é feito 
dentro da Suíça e, assim, é possível te r um retomo satisfatório para conservação das 
florestas. A Suíça conserva suas florestas há muitos anos. O Canadá não é um exemplo 
de conservação. Ele tem, a rigor, devastado. Isso não é testemunho meu, mas 
internacional.

Depois da UNCED, se formos analisar se houve um esforço no sentido de 
desenvolver um programa de porte voltado para conservação e uso sustentável da 
biodiversidade, vamos notar que não existe nenhum de âmbito mundial nesse sentido.

Quanto à Costa Rica, um pequeno país com características diferentes das do 
Brasil —  conheço de perto, estive algumas vezes diretam ente em contato com pessoas 
que conceberam esse programa — , diria que é muito diferente não só do que precisamos, 
como também tem um potencial de desenvolvimento.

Um programa brasileiro nessa área, necessariamente tem de pensar nessa 
premissa básica, que é a de agregar valor ao produto, que resulte da utilização 
sustentável da biodiversidade. Isso só vai ser possível se houver uma associação muito 
estreita entre os diversos setores relacionados com um programa dessa complexidade. O 
que quero dizer é que não consigo visualizar um programa voltado para o uso sustentável
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da biodiversidade da Amazônia, de qualquer ecossistema, apenas como programa de 
prospecção e de identificação de substâncias bioativas. Ele tem de ser um pouco mais 
abrangente do que isso, tem de envolver conhecimentos também na área de agronomia, 
por exemplo. É fundamental que se possa, em algum momento, dizer: "Bom, 
identificamos uma planta de interesse, que pode produzir uma substância que vem sendo 
procurada mundialmente, então, é preciso que se garanta matéria-prima de qualidade e 
que se possa confiar em termos de teor, qualquer que venha a ser a substância de 
interesse."

biodiversidade por técnicas moleculares. Hoje, por exemplo, se dissermos que na 
Amazônia existe jaborandi, que contém, como todos sabem, pilocarpina, que é a base 
para a produção de um colírio para tratamento de glaucoma —  há uma variedade de 
pilocarpina bastante grande no jaborandi que existe não só na Amazônia, mas também 
em Pernambuco. No Piauí, o teor é diferente do da Amazônia, Pará etc. Então, é preciso 
um mapeamento criterioso sobre onde estão, digamos assim, os nichos, onde o teor é 
mais alto, e, de alguma forma, é preciso conseguir mecanismos de propagação desse 
material em escala. Não se pode imaginar um programa desse tipo baseado 
simplesmente na extração direta dessas plantas da biodiversidade. É o oposto do que se 
pretende. Já aconteceram exemplos no mundo em que a simples extração desses 
produtos da floresta quase provocaram o desaparecimento de determinadas espécies. É 
preciso a presença da química, certamente, porque não só é importante caracterizar que 
uma substância tenha uma atividade definida, como também, se for possível, identificar 
que molécula é essa. O Brasil tem competência nessa área há muitas décadas. Existem 
multilaboratórios com capacidade nesse sentido. É preciso tam bém congregar toda a 
competência daqueles que trabalham em farmacologia, em toxicologia, para que se 
coloque claramente à prova espécies que possam ter determinadas atividades de 
interesses, seja farmacológica, seja industriai, de um modo geral. Há muitos laboratórios 
que fazem isso no Brasil: em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros Estados, no Sul do 
País também. Em alguns laboratórios no Nordeste existe uma competência distribuída 
nesse sentido.

conhecimento de fisiologia, de biologia molecular, de bioquímica, de farmacologia, de 
genética. Por isso, esse programa envolve, na verdade, uma associação de vários 
setores, e isso tem de ter uma coordenação. Se olharmos pelos temas, veremos que 
existem competências que estão no Ministério da Agricultura, no Ministério da Saúde, no 
Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Existem vários 
setores que precisam estar envolvidos nesse processo. Não se pode pensar num 
programa desse tipo apenas com a presença, quem sabe, de um ou dois Ministérios. 
Então, ele tem de ter uma convergência para vários setores. Sem falar, naturalmente, o 
que é absolutamente fundamental, da presença do setor privado. Há necessidade de uma 
parceria nesse sentido, de tal form a que possamos colocar recursos públicos, mas 
também criar mecanismos para investimentos privados, sem o que um programa não vai 
conseguir se desenvolver e ter sustentabilidade ao longo do tempo. É impossível imaginar 
um programa desse tipo sem uma forte presença privada.

instituição investe numa área se as regras de jogo não estiverem definidas. Por isso, 
quando fiz essas reflexões, disse que é preciso que se defina como vai funcionar a 
repartição dos benefícios decorrentes da conservação e o uso da biodiversidade 
brasileira, que imagino estar fortemente relacionado com um projeto da Senadora Maria

Essa questão exige agronomia, exige um mapeamento próprio da

Vejam que estamos lidando, na verdade, com uma área que exige

Então, o que acontece? Temos de estabelecer as regras do jogo. Nenhuma
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Silva, e a respeito do qual o Executivo também vem fazendo as suas reflexões. Existe 
também um grupo especializado pensando em qual seria a melhor maneira de 
desenvolver essa questão, com ampla participação da comunidade. Enfim, essa é uma 
regra de jogo fundamental. Essa regra de jogo é para quem cabe o benefício. Isso está 
intimamente ligado ao que consta da Convenção da Biodiversidade. Ela estabelece que 
haverá uma repercussão justa e eqüitativa dos benefícios resultantes da utilização 
sustentável da biodiversidade. Trata-se de uma regra básica da convenção que o Brasil 
assinou juntam ente com mais de 160 países.

público vai participar, o que caberia a esse laboratório público, como conseqüência de um 
produto que viesse a ser desenvolvido com base numa pesquisa desenvolvida por esse 
laboratório? Se uma determinada comunidade tem um conhecimento importante que pode 
orientar o desenvolvimento de um produto, o que cabe a essa comunidade se por acaso 
esse produto venha a ser desenvolvido? E assim por diante. Todos os atores têm 
expectativas: o setor público, as comunidades indígenas. Enfim, todos aqueles que 
eventualmente vão participar do processo têm expectativas. O setor privado vai fazer 
investimentos e ele quer saber o que lhe cabe de volta se houver produtos como 
conseqüência disso. Essas regras são fundamentais. Nós, infelizmente, ainda não 
conseguimos fechar esse projeto que considero da m aior importância para o 
estabelecimento de um programa desse tipo.

em causa própria, é que pela complexidade desse tema, pela multiplicidade de setores 
envolvidos, claramente, trata-se de um assunto que deveria ser encaminhado através do 
Conselho de Ciência e Tecnologia, que é presidido pelo Presidente da República. Só 
assim é que vamos dar o status que um programa de biodiversidade, como se pretende 
montar, pode ter. Num conselho como esse, tem -se representação privada, 
representação dos Ministérios, formando-se um grupo de trabalho. Do contrário, tenho 
receio de que vamos fazer mais um programa que vai se som ar aos que já existem com 
uma quantidade relativamente limitada de recursos, sem nenhuma garantia de que outros 
programas venham a associar-se a esse. Isso é algo preocupante, porque o volume de 
recursos necessário é muito grande, e nenhum programa, isoladamente, tem 
possibilidade de financiar um programa desse porte.

começamos a pensar num programa sob biodiversidade: agregar valor, conseguir uma 
participação tão multidisciplinar quanto possível, criar regras de jogo que satisfaçam as 
expectativas dos que estão envolvidos e o fórum adequado para conceber o programa. 
Depois, naturalmente, ele será, se operacionalizado, inteiramente desvinculado do 
Conselho, mas pelo menos a concepção. A propósito, o Calixto estava dizendo, já  que 
vamos fazer um programa pesado dessa vez, vamos ver se fazemos direito. Tivemos 
várias iniciativas que ficaram pelo caminho, talvez por problemas. Mas temos uma 
situação um pouco mais favorável, pela existência da convenção, pela existência de leis 
de biossegurança, leis de patentes, enfim, estabilidade. E essas coisas ajudam em 
investimentos de longo prazo. Esse não é um investimento de curto prazo.

aprovou-se uma lei voltada para estabelecer as regras de jogo para a transferência de 
tecnologia do setor público para o setor privado. E isso diz com clareza o que cabe a cada 
um, no caso do desenvolvimento tecnológico, no caso do desenvolvimento de um produto 
que tenha participação de recursos públicos. Precisamos de regras desse tipo. 
Precisamos fundamentalmente de uma lei que regule o acesso a recursos genéticos no

Não se monta um projeto desse tipo sem regras de jogo. Se um laboratório

Outro ponto que acho crítico e que quero cham ar a atenção, não raciocinando

Esses são os pontos mais críticos que devemos considerar como base quando

É interessante verificar que nos Estados Unidos, há menos de 15 anos,
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País e que garanta o desenvolvimento, com a participação privada, mas com a justa 
repartição dos benefícios a todos os que tiverem o que contribuir nesse processo de 
desenvolvimento de produtos.

O SR. JO Ã O  B A TISTA  CALIXTO  ( Presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia 
e Terapêutica Experimental, representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência )

nome do Prof. Sérgio Henrique Reigan, Presidente da SPBC, agradecer-lhe o convite e 
parabenizá-la pelo trabalho feito. Acho que vai caber a mim fa lar um pouco mais da 
profundidade do problema. Como sou da área, tenho uma visão um pouquinho diferente 
do que já disseram. Esse é um tema apaixonante. É difícil trabalhar com a biodiversidade. 
É como a política, tirar a emoção da razão, e o cientista tem  de fazê-lo. O cientista parte 
de hipótese, as prováveis e as improváveis. Geralmente não trabalhamos com as 
improváveis. Vou me permitir usar um pouquinho mais de 10 minutos —  a Deputada disse 
que posso usar —  para falar sobre o que levou o Brasil a esse interesse, a acordar tão 
tardiamente. Tudo isso tem uma história. E para quem não está na área, talvez pega-se 
um pedaço da história, esquece o outro.

biodiversidades do mundo. Por que há um interesse tão grande —  e só acordamos 
recentemente para a biodiversidade —  na Amazônia? Sobretudo porque a Amazônia é 
muito grande ecologicamente. Temos de considerar o cerrado e a Mata Atlântica. Muito 
das nossas espécies estão na Mata Atlântica. Então, evidentemente, do ponto de vista 
internacional, a aclamação é muito grande pela Amazônia. Temos, como País, como 
riqueza, de analisar o conjunto. É claro que área por área tem o seu interesse.

foi em cima da lei de patentes. Por que os Estados Unidos queriam fazer a lei de 
patentes? Não foi por causa de algumas coisas que se imaginava, mas sim por causa de 
um mercado chamado farmacêutico. Entrou o Governo, pressão internacional, demorou, 
debateu-se, e a lei de patentes saiu até melhor do que eles imaginavam. Outros foram 
contra, mas hoje já é uma lei e não vamos discutir. Por que os americanos lutaram pela lei 
de patentes, voltada para a área de medicamentos, e tinham tantos interesses no Brasil 
em outras questões que não eram de medicamentos? Porque é aí que residem dois 
problemas. Primeiro problema que precisamos entender é que o Brasil é um dos maiores 
mercados consumidores de medicamentos do mundo: cerca de 10 bilhões de dólares. O 
Brasil é o quarto maior mercado do mundo em unidade e ta lvez o sexto em dinheiro. Isso 
significa que cada brasileiro só gasta 50 reais por ano com medicamentos. Um 
americano, um japonês, chega a gastar 200, 250. Vocês imaginem a distância que está 
de 50 para 250 se a economia deste Brasil crescer. Quanto é o mercado de medicamento 
no mundo? É mais de 350 bilhões de dólares, a metade do nosso PIB. E vocês vejam, 
então, que o Brasil tem uma posição estrategicamente importante. Por que agora todos os 
cientistas voltam preocupados? Eles não estão preocupados com uma coisa; já  é uma 
coisa antiga; é nova para quem está entrando no mercado agora. Até os cientistas pegam 
o bonde andando e começam a andar com o bonde.

medicamentos? Esta é a pergunta que tem de ser respondida. Os medicamentos vêm, 
nos dias de hoje, de três fontes: 60% vêm de síntese orgânica. Uma boa parte dessa 
síntese orgânica vem ainda de idéias e estruturas que vêm de química isolada de material

Em síntese, era isso que gostaria de apresentar. Muito obrigado.

Deputada Maria Valadão, Deputada Socorro Gomes, inicialmente quero, em

Todos se recordam —  e sabem —  de que o Brasil tem uma das maiores

Todos lembram que há 10 anos, ou menos, toda a estrutura dos americanos

O Brasil é um país que tem a maior biodiversidade. E de onde vêm os

5

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)



C Â M A R A  D O S  D E P U T A D O S

vegetal ou animal. Dos outros 40% que sobram, 30% são de plantas. Direta ou 
indiretamente, 2,5 a 3 vêm de animais e alguma coisa do reino marinho. O que tem a ver 
toda essa história com o interesse da biodiversidade? É porque o Brasil passa a ser 
estrategicamente importante. Aprovou-se a lei de patentes, vem o MERCOSUL. O que é o 
MERCOSUL? É mais um mercado de 5,5% do mercado mundial de medicamentos. O 
Brasil tem 66% do MERCOSUL. A idéia é que isso cria mercados. Além de criar 
mercados, o Brasil passa a ser estratégico no centro de exportação. Hoje, existem 
indústrias, poucas nacionais infelizmente, que estão exportando e muitas multinacionais 
exportando. Então, a pergunta é: qual a participação da biodiversidade para o futuro?

Quando falo de biodiversidade, enfatizo mais a planta pela razão de que tenho 
mais vivência. Mas, obviamente, na proporção que falei, entra toda a biodiversidade.

V. Exas. têm de entender que as drogas, os medicamentos que vamos 
comprar no ano 2005 já estão prontos, porque, se não fosse assim, não gastaríamos 10, 
15 anos para fazê-los.

Então, o nosso maior inimigo —  isso não foi dito em nenhum momento aqui —  
não é o dinheiro; chama-se tempo. E quanto mais projetos fizermos e anularmos o 
antenor, mais estaremos nos distanciando do que são os dez anos que virão.

Então, como foi dito pela manhã, essas cifras de 300, 500 milhões são 
variáveis. Depende de qual medicamento é: se um medicam ento inovativo; se uma 
molécula total ou parcialmente nova. Mas ele custa realmente mais de 100 m ilhões de 
dólares. Isso ele custa. Por quê? Porque precisa pegar 100 mil moléculas para retirar 3, 4, 
5 desses medicamentos inéditos, novos, e desses, alguns nem chegam a ter mercado 
porque não são competitivos.

Então, pensar que o Brasil vai competir —  não é por causa do dinheiro — , na 
área de síntese para fazer medicamentos, é uma ilusão. Não é que não possamos te r no 
ano 2020 ta lvez em algumas áreas. Por quê? Já disse: os medicamentos do ano 2005, 
2010 já estão prontos ou muito próximos de chegar, e uma indústria farmacêutica como a 
Merck ou a Glaxo tem mais biologista molecular, bioquímico, farmacólogo e químico do 
que o Brasil inteiro.

Então, não vamos brigar nesse esquema, porque estamos falando de um
mercado...

A  produção de moléculas —  e aí não falo só de medicamentos, mas de 
biodiversidade — tem uma grande quantidade de toxinas, de produtos intermediários e 
produtos de uso de ferramenta farmacológica, bioquímica, molecular, que tem grande 
valor agregado. Nós mesmos somos compradores de grandes produtos que saíram daqui. 
São toxinas até de cobras que têm no Butantã, nós compramos de fora em alguns casos. 
Isso significa que tem um valor agregado não só como medicamento, mas como 
ferramenta ou para fabricação desses medicamentos.

Então, temos esses fatos somados.
A Lei de Patente mexeu. Hoje, ela é real. Ela privilegia até mais. É uma lei 

super avançada em relação a outros países. E os Estados Unidos não assinaram toda a 
Convenção de 92. Por què? Exatamente porque na biodiversidade ele tinha avanços só 
uns dez anos para trás. Sempre temos de pensar em dez anos atrás. Eles já  tinham, 
naquele momento, plantas trangênicas, plantas modificadas, as quais estamos pensando 
que eles nos estão roubando. Eles não precisam nos roubar. Hoje, não existe maneira de 
roubar. As informações hoje se passa via INTERNET.

Eles tinham essas plantas, inclusive plantas produtoras de grande quantidade 
de alcalóides, plantas resistentes, cultivares resistentes que podem sobreviver em 
determinadas regiões.
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Enfim, isso é o poder. Quando acabou a Guerra Fria, veio a guerra 
tecnológica. É óbvio que temos de considerar isso.

E nós? O que vai ficar no Brasil? Temos tudo isso, mas não temos um número 
de cientistas suficiente, embora a qualidade seja boa. É preciso dizer isso. Mas temos 
programas demais. Cada cientista, cada político quer ter o programa dele. E cada vez que 
isso acontece, ele passa um círculo e esquece o que foi fe ito  até ali.

Vam os citar só os programas que já foram feitos.
Projeto Flora: gastou-se muito dinheiro e tem po no CNPq para fazê-lo. É 

preciso resgatar o Projeto Flora. Onde ele está? Tem o Projeto Química e Farmacologia 
de Produtos Naturais, feito pelos nossos ex-professores, que estão todos aposentados. A 
memória ficou toda para trás. Estudou-se muito esse também.

O maior programa de estudos de plantas medicinais do Brasil é o da Central 
de Medicamentos, hoje extinta. A Dra. Cirene, que convidei para v ir aqui, foi, por quatorze 
anos, coordenadora desse programa. Foi o maior programa de estudo envolvendo 
química, farmacologia, toxicologia e investigação clínica.

Temos menos de dez toxicologistas neste País; tem os menos de vinte ou trinta 
investigadores clínicos voltados para essa área.

Tudo que falamos aqui em termos de desenvolvim ento da biodiversidade não 
será possível se não tivermos gente para fazer isso. É que o papel acaba aceitando essas 
coisas de uma maneira muito fácil. E biodiversidade é um palco que ilumina, traz a 
televisão, traz para algumas pessoas a oportunidade de criar um emprego, uma posição, 
a possibilidade de criar uma salvação para o País, traz um chamamento muito forte. E o 
que vemos é cientista mudar de biologia molecular para famnacólogo, de biologia celular 
para químico, tudo atrás dos refletores ou do dinheiro.

O que vemos com isso? Que o nosso maior inim igo chama-se tempo.
Neste momento, estamos diante de um quadro cruel. Precisamos, de um lado, 

preservar, de outro, usufruir das riquezas que o Brasil tem, que são enormes. Há quem 
diga que a biodiversidade brasileira, num cálculo hoje de mercado, vale mais de 50 
bilhões de dólares, no sentido do que se pode tirar dela de imediato. Mas vale muito mais.

Essa iniciativa da Câmara dos Deputados foi muito interessante porque 
começou com a chamada biopiratana, em que o relatório é muito bem-feito, obviamente 
com muito romantismo no meio. Essas questões doem muito. Traiu. Tirou de nós.

Então, vemos isso de uma maneira, mas quem está lendo as revistas, quem 
está discutindo, os maiores cientistas internacionais estão envolvidos em questões dessa 
natureza, porque, quimicamente, as plantas, a biodiversidade em geral, têm capacidade 
de fazer moléculas que jamais o homem foi capaz de fazer.

O que a indústria quer nessa parte? Ela não quer a planta, ela quer achar ao 
acaso ou através do índio ou da cultura popular alguma molécula, por exemplo, que iniba 
alguma enzima no caso do vírus da AIDS. Por quê? Porque já  testaram milhares e 
milhares de moléculas e nenhuma foi ativa. Mas eles sabem que aquela que atuar em 
determinada enzima vai virar uma droga. Não aquela planta ou a toxina vão virar uma 
droga. Disso se encarrega o grupo de síntese do laboratório, em fazer 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 
mil, 50 mil moléculas na hora que resolver, porque muitas serão tóxicas, muitas não serão 
absorvidas por via oral, muitas terão vida média muito curta, muitas terão farmacocinética 
indesejável. Mas isso não é problema, isso se arruma, isso é igual a fazer uma planta de 
uma casa. Idealiza-se a casa e os problemas vão sendo contornados na medida em que 
aparecem e se tem o alvo.

Então, esse protótipo é tudo que a indústria quer.
Isso é para nós? Não ainda, mas podemos ter parcerias.
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Então, a idéia de que devemos isolar todas as estruturas, todas as coisas, 
também que está no nosso pé. Parece um fato acabado.

Temos no Brasil o PADCT, que já  financiou muito, a FINEB, que já  financiou 
muito, provavelmente umas 10, 20 mil moléculas nunca estudadas. Formou recursos 
humanos —  foi muito importante —  mas todas elas tinham um apelo, que era desenvolver 
um medicamento. E isso é só na hora que faz o projeto.

rever: ou se faz um programa do Brasil, em que o alvo é tira r proveito da biodiversidade, 
obviamente preservando — e esse programa, como diz o Luiz Antônio, tem de fica r numa 
esfera superior, ele nâo tem dono, porque estamos mais maldosos. Quando fazem os um 
programa, primeiro, chamamos nossos amigos, que gostaríam os que estivessem no 
programa; segundo, fazemos questão de esquecer tudo o que tinha para trás, senão 
teremos de dividir esse projeto com a CEME, com a FIOCRUZ, com outro, e isso é ruim 
porque tira a vaidade e o processo do meio. E se contarmos o dinheiro que vai? Três 
milhões aqui, 2 milhões ali.

tinha mais ou menos 70 grupos de universidades, centros de pesquisa trabalhando e deve 
ter gastado —  depois pode ser confirmado —  até hoje 5 ou 6 milhões de dólares. Foi um 
programa que estudou 74 plantas brasileiras, e algumas já estão muito próximas do 
medicamento. Tem toxicoiogia, tem estudo clínico, mas virou medicamento? Nâo. Por que 
náo? Porque é como o Luiz Antônio falou: esqueceram de pensar na indústria.

Então, pensamos em tudo, as burocracias, a CEME se extinguia amanhã, saía depois, 
entrava um presidente, mudava, tudo isso não gerou. Como se pode passar dinheiro 
público para o setor privado? Em outras palavras, tenho aqui, várias dessas plantas da 
CEME estão sendo patenteadas fora do Brasil.

complexa, é uma pesquisa de ponta. Não se enganem achando que é uma pesquisa 
simples. Não é. É de ponta. Basta ver a Nature, a Cience, as revistas mais importantes, 
as publicações que estão lá, as proposições que estão lá; mas é uma pesquisa que pode 
dar ao Brasil três coisas importantes: primeira, oportunidade de emprego. Vou dar alguns 
exemplos. Em 1975, no grupo do Rio de Janeiro, descobriu-se rutina, que é muito comum, 
chamado favadanta, que é uma planta do cerrado. . A Merck, uma companhia 
internacional, viu esses resultados e não teve dúvida. Viu que o mercado de rutina era 
grande e montou no Maranhão uma fábrica de rutina só extraída da natureza, a qual faz 
20 milhões de toneladas por ano e emprega duzentas pessoas diretamente e um monte 
de gente que coleta. São dez milhões de dólares.

Obviamente, é uma planta que dá em várias regiões, inclusive na região do Mato Grosso 
e do Maranhão e que se exauriu. O que ela fez? Passou a plantar. Tem hoje 7 m ilhões e 
meio de pés de jaborandi, bancos de germoplasma, tudo montado, uma fazenda 
experimental enorme, pesquisas de ponta e domina o mercado mundial explorando no 
Brasil.

Então, uma cidade do interior do Maranhão vive quase que exclusivamente 
dessa fazenda de cultivo.

Quantas outras possibilidades como essa poderíamos citar? Várias. Por que 
não foi feito? Na minha opinião, pelo excessivo número de projetos individuais e 
interesses outros que não o brasileiro. Cada pessoa que quer fazer um projeto inventa o 
dele, cancela o outro, chama os amigos dele.

Então, Deputada, acho que estamos diante de um quadro que precisam os

O programa da CEME, só para se ter uma idéia, funcionou durante 14 anos,

Para fazer medicamentos, o setor privado não faz. E quando faz, faz mal.

Então, o que queremos propor é o seguinte: a questão da biodiversidade é

A mesma Merck já  explorava o pilocarpus, como foi dito aqui, da pilocarpina.
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e

Para se ter uma idéia, acabamos de ver o PRONEX, um grupo de excelência, 
com dois projetos lançados que deram mais de 70 milhões de reais ou um pouco mais do 
Ministério de Ciência e Tecnologia. Nâo conheço nenhum projeto de biodiversidade 
aprovado no PRONEX. Havia vários projetos bons. O Ministro veio para què? Para 
falarmos com ele hoje. Por què? Porque as excelências não são nessa área. Não 
precisamos ter excelência nessa área, porque ela não é prioritária. Ao contrário, é tida 
como área de segunda geração: são pesquisadores... O que não é verdade. O Brasil tem 
qualidade muito boa, sobretudo farmacologia química, investigação clínica, menos em 
toxicologia.

O que podemos fazer? Tem uma outra área que podemos trabalhar. Chama-se 
medicamentos fitofármacos. Foi dito isso rapidamente de manhã.

O mercado de medicamentos fitofármacos, medicamentos extraídos de 
plantas, onde o Brasil tem uma grande tradição e uma indústria que tem experiência —  
como foi dito pelo Dante de manhã —  e pode explorar esse mercado.

Qual é o tamanho desse mercado? Ele é de 40 bilhões de dólares/ano no 
mundo. Só a A lemanha tem 3,5 bilhões de dólares/ano em medicamento fitoterápico. O 
que o alemão gasta em fitoterápico gastamos quase tudo em nossos medicamentos 
(ininteligível).

O Brasil tem experiência em medicamento fitoterápico e, portanto, não se 
gastaria. Concordo com o Dante. Não se precisa de 100 milhões; precisa-se de 10, 5, 8 
milhões.

Se a CEME gastou 10 ou 8 milhões para estudar 70 plantas, embora muitas 
não estão estudadas completamente, com 5 milhões, tranqüilamente, poderíamos 
caminhar muito com o produto. Isso abriria emprego. Por quê? É outra coisa com que se 
engana, porque não é possível extrair da natureza plantas ou produtos para fazer 
medicamentos. Isso tem inconvenientes. A natureza é muito variável. Extrai-se e na hora 
em que se ganha o mercado não se tem a matéria-prima, que é anual e precisa ser 
coletada.

A tendência será partir para processo de biologia molecular, e aí sim, 
processos genéticos, processos como os que a NAPRALERT está fazendo. Toda a 
indústria internacional faz assim.

Isso significa que o Brasil criaria muitas oportunidades de emprego.
Para se ter uma idéia, existe um produto que talvez os senhores conheçam. 

Chama-se ginco-biloba (?), uma planta chinesa que vende no mundo inteiro 180 milhões 
de dólares por ano. É grande parte da indústria farmacêutica brasileira. Isso significa que 
estamos deixando isso passar . Por quê? Porque aí pesa a vaidade, a crença de que 
essas plantinhas não curam, de que é coisa de comadre, e deixamos de perceber que o 
mundo inteiro olha para ela com nova vida, com nova cabeça, com nova tecnologia e que 
hoje é uma terapia alternativa, sobretudo nos países ricos. São os chamados 
antioxidantes, antivirais. São terapias importantes.

De maneira que acho que temos de considerar essas questões.
O Brasil, às vezes, mistura política com ciência. Acho que temos condições de 

desenvolver tranqüilamente, de associar com a indústria. Não pode ser feito sem a 
indústria, não existe nenhuma condição de fazer qualquer coisa para o aproveitamento da 
biodiversidade sem um setor por perto. Se não tiver, não vamos poder publicar, e 
publicando e mandando para fora, estamos cansados de fazer isso.

Foi feita a pergunta onde deve ficar esses recursos. É uma pergunta difícil 
porque entra a vaidade das pessoas. Sei que aqui dentro, se formos fazer uma consulta, 
cada um tem o programa dele e quer que fique no Ministério mais próximo dele.
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' !este momento, tem recursos do Ministério da Saúde, recursos do MCT, 
^ D C T ,  recursos do CNPq, recursos dos bancos do Nordeste. E o mais 

impv ío é que as pessoas não se conhecem. Isso é terrível. Vê-se a mesma
planta . -mente estudada, vê-se, como acabei de ver aqui, um programa que
acho muito n... ite, que é o programa de ecologia molecular. Acabei de conhecer. E 
olha que sou Presidente da Sociedade de Farmacologia e passam muitas coisas pelas 
minhas mãos. Acabei de conhecer o programa e não vejo nenhum farmacólogo aqui 
dentro, com tristeza absoluta.

Então, acho que não vai funcionar. Qualquer indústria séria que o lhar para 
esse projeto vai nos mostrar que esse não é o caminho que se faz na maior parte do 
mundo.

Não vi nenhum investigador clínico aqui.
Enfim, queremos fazer o medicamento, mas queremos fazer com um 

procedimento que não é o usual no mundo, e estamos, dessa maneira, reinventando a 
roda e andando em círculo. Nunca saímos disso porque os programas têm o nome das 
pessoas que os idealizaram.

Acho que a comunidade científica precisa deixar um pouco de lado a vaidade, 
tem de se aproximar, tem de estabelecer onde é competente.

Estou falando de algo em oue tenho competência. Trabalho nisso há 25 anos. 
Não falaria sobre vacina ou qualquer o jtra  coisa porque não é da minha área.

Existe uma dificuldade em saber onde estão as pessoas que deveriam ser 
consultadas para falar sobre determinados assuntos.

A visão que tenho é que a comunidade está muito preocupada. Todos estão 
sabendo das dificuldades das universidades, sobretudo as federais. Esse tipo de 
programa é uma das poucas maneiras de salvar as universidades, os centros de pesquisa 
e, sobretudo, criar o que é mais estratégico hoje: novos empregos.

Não podemos mais ficar nessa vaidade de fazer um programa hoje, um 
programa amanhã, porque existe algo fundamental: o m aior inim igo nosso não é o pirata, 
é o tempo. A tecnologia, quando muda, realmente muda para muito distante de nós.

De maneira que podemos tratar algumas doenças, melhorar nossas indústrias, 
exportar mais material, melhorar as universidades, mas para isso algumas questões têm 
de ser colocadas claramente. Primeiro, o programa é do País; segundo, especialistas 
devem atuar em cada área em que é especialista. Temos a biodiversidade dos venenos, 
dos recursos marinhos, das plantas, da ecologia. Então, vam os trazer as pessoas certas 
para os lugares certos ou vamos continuar reinventando a roda e os nossos filhos não 
terão mais o que fazer, porque hoje —  foi dito pelo Luiz Antônio, que tem uma memória, 
que trabalhou muito —  a grande maioria desses pesquisadores estão aposentados. Não 
temos essa memória. Eles passaram por esses mesmos cam inhos que estamos tentando 
passar, tentaram fazer, mas não fizeram.

Não vamos pensar que podemos fazer tudo sozinhos, porque não podemos. 
Temos de fazer parcerias onde fo r possível, inclusive com a indústria internacional. Para 
essa parceria dar certo, é preciso que exista conhecimento de causa para se fazer um 
negócio de igual para igual e não estabelecer no papel que vai ser feito lá fora. Isso não 
existe.

M andar um extrato para fora é coisa que foi feita no princípio do século. Com 
um grama de qualquer material, uma indústria faz o que precisa fazer.

Agora temos um mecanismo. Temos a Lei de Patentes e vamos usá-la. Esta 
lei já nos foi muito ruim, mas nesse aspecto será positiva.
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Essas provocações são para mostrar que a comunidade científica é otimista, 
mas é preciso ter os pés no chão. Às vezes, esquecemo-nos de nosso alvo e atiramos 
para todas as possibilidades, desde que nosso laboratório ganhe dinheiro, desde que 
nossa unidade ganhe dinheiro, o que é muito ruim para o Brasil.

Em linhas gerais, concordo com as perguntas feitas pela Sra. Deputada. 
Quanto às cinco primeiras, é sim. Devemos fazer, temos de fazer e estamos fazendo. 
Estamos fazendo em muitos locais.

Sugiro à Sra. Deputada que colete informações sobre o que já está feito. Muito 
já  foi feito. Fiz um levantamento dos trabalhos publicados no Brasil. São muitos e alguns 
de grupos importantes.

De vez em quando, vemos uma quantidade de dinheiro muito grande saindo 
do Ministério para um grupo que não tem nenhuma tradição na área, mostrando que o 
Brasil está trabalhando muito o lado político das coisas.

Queremos chamar a atenção para que, no trabalho com a biodiversidade, 
usemos mais a razão e menos a emoção. A emoção é muito interessante, mas nos tira da 
realidade e faz com que levantemos questões que estão fora do nosso alcance. Podemos 
resolver algumas coisas dentro de algum tempo, mas não por muito tempo.

Batemos à porta do PADCT, do Sr. Luiz Antônio Barreto de Castro, para que 
se abrisse para a biodiversidade, para o desenvolvimento de medicamentos e houve uma 
certa abertura, ainda não muito grande, mas houve.

Temos de nos conscientizar de que as próximas gerações precisam muito da 
clareza de sermos mais brasileiros e menos voltados para os nossos interesses do dia-a- 
dia.

Era o que tinha a dizer.

O SR. O ZÓ RIO  JO SÉ DE M ENEZES FO N SEC A  ( Presidente do Instituto de 
Pesquisa da Amazônia -  IN P A )

Antes de começar, gostaria de dizer que considero o relatório da Comissão 
sobre biopirataria extremamente útil para o futuro deste País. Mas queria fazer uma 
restrição. Ao indicar o INPA como objeto de investigação do Ministério Público, o relatório 
incorpora pelo menos três equívocos: o primeiro por não te r ouvido o INPA sobre as 
denúncias feitas por uma associação de pesquisadores; o segundo porque essas 
denúncias foram feitas em cima de uma dissertação de mestrado e podem ser 
perfeitamente contestadas. Se as teses de doutorado podem ser contestadas, as 
dissertações de mestrado muito mais ainda. A denúncia foi entregue estrategicamente no 
dia seguinte à visita da Comissão ao INPA, portanto, evitando que as perguntas sobre a 
denúncia fossem feitas à instituição; o terceiro, já  que a denúncia foi aceita nesses 
termos, porque excluiu da citação explícita numa das inscrições que está escrita na 
própria denúncia.

Essas eram as restrições que gostaria de fazer ao relatório.
Vou apresentar uma série de documentos, pois não é justo que uma instituição 

do tamanho do INPA, com a dimensão, com a repercussão que tem na Amazônia e no 
mundo inteiro fique nesta situação extremamente desconfortável. Até porque esse me 
parece um processo autofágico, uma vez que todas as organizações e instituições da 
Amazônia têm suas associações de docentes e apenas a associação do INPA faz disso 
um processo autofágico muito misturado com questões ideológicas.

Fico fe liz em saber que o Sr. Deputado Sam ey Filho abriu esta reunião usando 
um trecho de meu pronunciamento nesta Casa dizendo que uma das formas de evitar a 
biopirataria é fazer primeiro.
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Quanto às perguntas feitas, quero dizer que, quanto à primeira questão, não
pode ser apenas isso. Quando pensamos na biodiversidade da Amazônia, não pensamos 
apenas em medicamentos e alimentos. A biodiversidade da Amazônia é muito mais que 
isso. Passa pela madeira, pela silvicultura, pela perfumaria, pelos alimentos e 
principalmente por uma questão que considero fundam ental e que temos discutido 
bastante nos últimos dez anos: as energias alternativas. Afinal, se o Brasil tem programa 
para o álcool, por que não tem programa para o óleo, para usar os óleos vegetais da 
Amazônia em um grande programa para a geração tanto de energia elétrica como de 
combustível para os meios de transporte.

tal programa. Diria que o INPA já vem fazendo isso há 43 anos. O INPA tem um catálogo, 
produzido durante anos e publicado na revista (ininteligível) Amazônica, tem várias 
substâncias isoladas com atividade antitumor, tuberculocidas, antivenenos, biocidas. Mas 
muito mais que isso, o instituto tem caminhado de uma form a muito segura, muito densa, 
no ramo de alimentos, no campo da agronomia, produzindo e fazendo melhoramentos 
genéticos de plantas amazônicas para serem utilizadas pelas populações.

planta que começou a ser estudada no Brasil dentro do INPA, o camocamo, a pupunha, o 
cobil(?), plantado largamente no Nordeste para ser incluído na merenda escolar, como 
forma de evitar a pelada, porque é uma fonte forte de vitam ina B-5, a aqüicultura, porque 
não temos nenhuma dúvida de que, se não se fizer piscicultura na Amazônia, em dez 
anos, importaremos peixe, a tecnologia de alimentos, o couro de peixe como uma forma 
inclusive de aproveitamento do produto. Em Manaus, hoje, joga-se fora seis toneladas de 
peixe por dia. Poderíamos aproveitar o couro do peixe para a indústria de calçados, o que 
evitaria um aumento na zona de pasto.

recuperação de áreas degradadas, na madeira. Foi lembrado hoje a questão da fixação 
biológica do nitrogénio, que está também no documento do Dr. Luiz Antônio Barreto de 
Castro. Ele fala sobre isso em uma das páginas. A questão da solubilização dos fosfatos. 
Tudo são tecnologias, microorganismos cultivados, melhorados geneticamente, à 
disposição no instituto e que têm sido objeto de pesquisa.

Quanto à questão dos recursos, gostaria de tira r um pouco da impressão que 
ficou hoje de manhã.

O Brasil passou do histórico 0,7% do PIB em ciência e tecnologia, em 1996, 
para 1,15% do PIB. A expectativa é que o setor privado, a indústria nacional chegue a 
40% de investimento em ciência e tecnologia, quando deve atingir por volta de 1,7 e 1,8% 
do PIB em ciência e tecnologia.

acrescido em 480%. Pode não ser muito, mas como nenhum setor da economia cresceu 
na mesma proporção no Brasil , isso é um indicativo evidente de prioridade do Ministério 
de Ciência e Tecnologia em pesquisa na Amazônia.

mas também através do , PPB-G7 do Programa Norte de Pós-Graduação, do Programa 
Trópico Único, do Programa DINAMAZ, do Programa de Capacitação Institucional e dos 
programas internacionais, que são sempre bem-vindos, desde que sejam bem regulados, 
como o Projeto Jaica(?), o Projeto Transmixônia(?), entre outros.

Sobre que contribuição poderia dar a nossa organização a tal programa, diria 
que disponibiliza, de certa forma, toda a capacidade institucional.

A segunda questão é sobre que contribuição poderia dar minha organização a

Hoje, nos âmbitos nacional e internacional, temos o palmito de pupunha, uma

Na questão da silvicultura, grandes avanços têm sido feitos pelo INPA na

Para o INPA, no entanto, nos últimos 5 anos o orçamento do instituto foi

Os recursos nacionais estão indo para o instituto através do próprio orçamento,
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Hoje se falou sobre questões do instituto. Na realidade, em 1975, quando o Dr. 
Warvic contratou o Dr. Hebert Schubert, no INPA, ele aumentou em 100% o número de 
doutores, porque só havia um. Como ele contratou mais um, teve um aumento de 100%. 
Hoje, o INPA tem cem doutores, cem mestres e apenas trinta graduados. Mas desse 
corpo todo, 68 estão fazendo cursos de qualificação profissional.

Portanto, o investimento em ciência e tecnologia na parte de recursos 
humanos no INPA, pelo menos, é extremamente forte e pesado, é bastante denso, ao 
contrário da informação passada hoje de manhã.

Em quarto lugar, vem a questão de qual M inistério estaria melhor preparado 
para coordenar esse esforço nacional.

Entendo que a grande solução, que realmente o grande caminho foi dado pelo 
Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro , quando pôs essa questão na mão do Conselho de 
Ciência e Tecnologia do Brasil, porque isso lhe daria não só densidade política, mas 
também densidade econômica, de uma importância social muito grande.

Para finalizar, queria lembrar ao Dr. João Calixto que no Projeto Flora 
conseguimos resgatar parte do INPA. São 150 mil registros que tinham sido perdidos, 
porque eles tinham sido registrados em linguagem muito antiga. Agora conseguimos um 
programa que decodifica aquela linguagem e os coloca em linguagem moderna.

Pelo menos os dados do Projeto Flora do INPA estão salvos. Estão na 
UNICAMP. Estamos decodificando toda essa linguagem, o que é um grande avanço.

As outras instituições, lamentavelmente, perderam essa informação. Só sobrou 
a informação do INPA.

Quanto à questão da biodiversidade no PRONEX, ontem entreguei ao Sr. Luiz 
Antônio de Castro um projeto do INPA sobre biodiversidade. Foi entregue exatamente ao 
PRONEX. Por alguma razão, não foi aceito. Mas ele disponibilizava 22 doutores, vinte 
mestres e uma colaboração internacional de porte razoável para um grande projeto de 
biodiversidade amazônica.

De forma que creio que o projeto apareceu, mas, lamentavelmente, não foi
aceito.

A té tenho uma visão pessoal do porquê ele não foi aceito. Havia dois projetos. 
Um não foi aceito porque era muito grande, o outro, porque era muito pequeno. Acho que 
está muito condicionado ao grupo que os analisou, que é sempre do Centro-Sul, portanto, 
sem nenhuma participação dos grupos do Norte do País.

Enfim, essas são as observações que queria fazer, dizendo que a questão da 
biodiversidade, sem esse nome, sem esse modismo, vem sendo estudada no instituto nos 
últimos 43 anos.

Mas, sem dúvida nenhuma, alguns componentes precisam ser levados em 
consideração quando se faia em preservação da biodiversidade, em desenvolvimento 
sustentado.

A primeira questão é que o fogo é a técnica de manejo mais barata e mais 
eficiente à disposição do homem amazônico. A única forma de aumentar o nível de 
proteção ambiental é dar uma alternativa econômica ou uma alternativa científica. O 
Estado do Am azonas é um bom exemplo. Não quero discutir o mérito da Zona Franca de 
Manaus.

Se o Estado do Amazonas tem apenas 1,4%, 1,5% de sua área desmatada, 
isso se deve ao mecanismo da alternativa econômica da SUFRAMA, da Zona Franca de 
Manaus. Como todas as deficiências disso aí , a desruralização do homem, porque não 
há uma urbanização em Manaus, mas uma desruralização do homem, que vem para 
Manaus, uma mão-de-obra não qualificada.
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Mas, enfim, foi uma alternativa econômica que acabou preservando a questão
ambiental.

É um mecanismo exatamente inverso ao da SUDAM dos anos passados, 
quando se investiu uma grande quantidade de dinheiro para m atar e tocar fogo.

Agora, isso é uma alternativa econômica, é uma questão de políticas públicas. 
Mas a alternativa de uso da terra para a substituição do fogo precisa sair das 

instituições de pesquisa. E é nesse caminho que o INPA tem trabalhado duro. Seus 
pesquisadores, pessoas que trabalham todos os dias com salários extrem am ente 
pequenos. Não corresponde essa denúncia feita por essa associação.

SRA. D E P U TA D A  SO C O R R O  G O M ES ( Presidente da Comissão Externa Destinada a 
Apurar Denúncias de Exploração e Comercialização Ilegal de Plantas e Materiais 
Genético na Amazônia)

Devo aqui uma explicação ao Diretor do INPA.
Em primeiro lugar , não há nada de pessoal. V.Sa. está aqui em nome da 

instituição. E buscando um pouco a fleuma reivindicada pelo representante da SBPC, 
gostaria de d izer que a denúncia feita veio do próprio INPA, veio da Associação de 
Pesquisadores do INPA. Então, são pesquisadores que trabalham na instituição.

Gostaria de ler para a plenária uma avaliação do então Diretor do INPA que 
^oje é Secretário da Amazônia, Dr. Seixas Lourenço.

Dr. Ozório, aqui diz que o grande problema é que o INPA não só não fiscaliza 
de modo adequado os convênios, como também não avalia, não acompanha as 
pesquisas realizadas nos projetos de pesquisa desenvolvidos por esse convênio.

Este fato foi constatado de modo inequívoco durante a realização do fórum de 
avaliação dos convênios de cooperação internacional do INPA, promovido pela 
Associação de Pesquisadores e a Diretoria do INPA em 1993.

O então Diretor do INPA, José Seixas Lourenço, na introdução do relatório 
publicado com os resultados desse fórum, escrevia literalmente: "A fragilidade institucional 
do INPA gerou uma situação de incômoda dependência deste com relação aos projetos 
internacionais, com os coordenadores estrangeiros assum indo muitas vezes uma postura 
de chefe, boss ou cashier, do que de verdadeiros parceiros. Como decorrência, a própria 
sociedade amazonense, inclusive o Governador do Estado costumam ver o INPA como 
uma base científica para os pesquisadores estrangeiros, com pouco retomo para a 
comunidade regional."

Aqui há mais uma série de outras manifestações de diretores e pesquisadores
do INPA.

Dr. Ozório e outros participantes deste seminário, quero dizer que, quando 
encaminhamos ao Ministério Público, é por que esta Com issão não tem poder de polícia, 
não tem essa prerrogativa. Então, ela chega até o seu limite, e chegou a este limite. Cabe 
ao Ministério Público abrir um inquérito ou arquivar.

Então, cumprimos o nosso dever —  não só uma prerrogativa, mas um dever 
nosso constitucional —  que é, chegando aqui as informações e as denúncias, fazer as 
investigações que nos cabiam.

O Dr. William Gama é um pesquisador. C itamos trecho da sua tese de 
mestrado em que tirou nota máxima. Cabe ao INPA e ao Dr. Ozório, de quem acataremos 
a carta, a defesa. Encaminharemos também ao Ministério Público.

Quero dizer que, quanto à outra instituição aqui citada, não conseguimos Foi 
uma debilidade da Comissão por falta de tempo e de estrutura. Não conseguimos verificar 
a situação.
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Então, de fato, não poderíamos observar denúncias que não nos chegaram. 
Tudo o que está aqui, temos documentos assinados por quem nos comunicou o fato ou 
então o depoimento da própria pessoa.

Gostaria de afirmar que o nosso objetivo é claro . Temos outras denúncias, 
mas não colocamos em nosso relatório, Dr. Ozório, não só em relação ao INPA, que é 
uma instituição do Governo, não é a sua pessoa e muito menos especificamente... Está 
citado porque houve essa denúncia e a obrigação é nossa.

Temos questões a fazer ao representante do próprio Ministério de Ciência e 
Tecnologia.

Não queremos fazer desse seminário um m omento para discutir essas 
questões, mas sim para superá-las. Por exemplo, o Projeto LBA, o projeto da NASA... 
Não só a Comissão, mas eu, enquanto Parlamentar e cidadã brasileira, tenho uma série 
de questionamentos.

Estamos inclusive encaminhando requerimento de convocação ao Ministro da 
Ciência e Tecnologia para nos prestar os esclarecimentos, porque, do meu conhecimento, 
a NASA não financia projeto estrangeiro, já que é uma instituição estatal. Quer dizer, está 
participando de um grande projeto na Amazônia para avaliar a questão do gás carbônico, 
do efeito estufa, enfim, que conseqüências traz a Amazônia para o equilíbrio climático do 
mundo.

Entendemos que há uma grande dúvida se isso não vem lesar a soberania 
nacional. Se não vem, qual é a contrapartida brasileira? Quem vai dirigir esse projeto? É o 
Brasil ou a NASA? Quais são os objetivos? Quem financia? Quantos pesquisadores 
brasileiros tem ? Que instituições brasileiras estão envolvidas nesse projeto, que é um 
projeto em que está o INPA, agora dirigido pelo Governo brasileiro.

É claro que gostaria que, se houvesse oportunidade nas exposições finais, o 
representante do Ministério Público pudesse adiantar algumas informações a essa grande 
indagação que nos fica: o que é esse projeto? É um projeto brasileiro ou um projeto norte- 
americano.

Mas quanto às denúncias aqui feitas, passo às suas mãos cópia do documento 
da Associação dos Pesquisadores do INPA, que foi quem nos encaminhou a 
documentação.

O SR. AFONSO C E LS O  GALOIS ( Chefe-Geral do Centro Nacional de 
Recursos Genéticos e Biotecnologia da EMBRAPA )

Boa-tarde, Deputada Maria Valadão, Deputada Socorro Gomes, Dr. Luiz 
Antônio Barreto de Castro, expositor, como também o Dr. João Batista Calixto.

Em nome da EMBRAPA, vamos fazer uma apresentação bem rápida, 
mostrando umas transparências que, de certo modo, irão complementar algumas 
informações, alguns fatos novos que existem.

A EMBRAPA inclusive agradece pelo convite para estar aqui e fazer alguma 
explanação sobre esses programas de recurso genético, principalmente a biodiversidade.

Então, como foi dito, o Brasil é o país de maior biodiversidade, em tom o de 60 
mil espécies só de plantas. Na Amazônia há cerca e 35 a 40% desse total.

A biodiversidade, onde há o recurso genético, que é a parte econômica da 
biodiversidade, onde há o germoplasma, que é o conjunto de materiais hereditários da 
espécie, que estão considerando não só plantas como também animais e 
microorganismos. Quer dizer, esse é o ponto que, se queremos utilizar de acordo com o 
painel, primeiro, teremos de conhecê-lo. Esta é a melhor maneira de o Brasil ir à frente: 
conhecendo o seu germoplasma.
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Uma idéia mais geral, se virmos a nível mundial. Hoje, existem no mundo em 
tomo de 1.320 bancos de germoplasma, com 6 milhões e 100 mil acessos só para 
plantas. Na Am érica Latina, há em tom o de 12% desse total, o que realmente nos dá uma 
maneira de aum entar esse tipo de estudo, visando a que estamos, na parte do mundo, 
com a maior biodiversidade, temos de conhecer melhor o que temos, visando a utilizá-lo.

Atentando para esses pontos e respondendo às perguntas que aqui estão 
sendo feitas, a EMBRAPA mantém, no Brasil, 16 programas dentro do Sistema 
EMBRAPA de Planejamento. Um deles é o Programa de Conservação e Uso de Recursos 
Genéticos, que contém cerca de 62 projetos, sendo que na Amazônia estão sendo 
desenvolvidos cerca de 13 projetos, considerando-se principalmente o caso dos bancos 
de germoplasma. Hoje, no Brasil, há cerca de 167 bancos de germoplasma de plantas, 
animais e microorganismos; mais de 230 mil acessos de plantas, animais e 
m icroorganismos também que dão uma certa condição para que se possa usar melhor a 
biodiversidade. Dizem que quem tem germoplasma tem poder, mas poder para dar 
alimento ao seu povo, poder para curar as doenças do seu povo e assim por diante.

A EMBRAPA possui na Amazônia seis centros ecorregionais. É uma empresa 
que investe na Amazônia, com pesquisadores que possuem mestrado e doutorado. Está 
desenvolvendo esse processo de forma articulada, principalmente considerando-se 
parcerias, como as que foram ditas aqui, com o INPA, com museu paraense Emílio 
Goeldi, com as universidades, com as empresas privadas, com os empresários —  um 
ponto interessante para ser levado em consideração, porque tem os hoje como preencher 
mais esses pontos na Amazônia.

Em tom o de bancos de germoplasma, só na Am azônia há mais de 6.500 
acessos de plantas para estudar, para dar respaldo ao melhoram ento genético e para o 
desenvolvimento de novas cultivares.

Dentro desse processo há toda essa forma de conservação da biodiversidade, 
visando à utilização racional: os parques nacionais, as reservas ecológicas, as reservas 
extrativistas e também as reservas indígenas, e há bons exem plos de como está essa 
interação. Mas, considerando-se dois pontos fundamentais, a biotecnologia e os recursos 
genéticos, para que possa realmente conhecer o que temos, visando a utilizá-lo.

Hoje, pela manhã, tenho a certeza de que foi abordado o caso PROBEM. Quer 
dizer, é uma forma de a EMBRAPA, o INPA e outras instituições se juntarem nesse 
processo, visando à articulação, à convergência, à complem entaridade de esforço e 
ações justam ente a sua utilização na Amazônia.

Aqui a conservação fora e dentro do local, mas há todo esse processo que não 
vamos entrar em detalhes devido ao tempo, mas o princípio é conservar a biodiversidade 
visando a utilizá-la de forma racional.

Aqui há esse quadro interessante. Se o Brasil é o país de maior 
biodiversidade, 80% daquilo que consumimos são exóticos. Então temos de verificar que 
a maneira de evitar isso é estudando a nossa biodiversidade, visando a utilizá-la.

Aqui são 15 produtos, 80% da população mundial alimentam-se desses 
produtos, 60% só desses quatro produtos: arroz, batata, milho e trigo. E na Amazônia há 
condições, devido a riqueza gênica, o banco gènico, de se poder realmente utilizá-lo. Mas 
como o Dr. Luiz Antônio de Castro disse, respeitando a repartição do benefício.

Como já  foi dito, a EMBRAPA possui centros nacionais de produtos, centros 
temáticos, centros corregionais, serviços e na Amazônia a EMBRAPA está assim 
constituída. Em cada Estado da Amazônia, propriamente dita, a EMBRAPA está 
representada.
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Temos necessidade de usar melhor o nosso germoplasma, mas tem os de 
fazer esse enriquecimento, que é um ponto interessante e pode ser de várias formas, por 
coleta, por intercâmbio, para poder haver o uso da biodiversidade da parte dessa fonte de 
variabilidade genética, visando à conservação dos recursos genéticos para pesquisa. 
Qualquer caminho para o desenvolvimento tem de passar pela avenida da pesquisa, 
realmente.

Aqui aparece esse ponto de fluxo de movimento de germoplasma, que é um 
ponto interessante. Começamos a ver nessa interação, nessa parceria, nessa 
convergência, laboratórios de referência. A EMBRAPA põe hoje cerca de 8 laboratórios só 
para recurso genético de referência para que as outras instituições também os utilizem. 
Há tendência ao enriquecimento, há a quarentena para evitar que nesse intercâmbio 
entrem algumas pragas para a agricultura brasileira. Há um trabalho nesse sentido feito 
no CENARGEN, a curadoria e a conservação, tanto vegetal como animal, de 
microorganismos.

Aqui há um ponto interessante. Hoje no mundo há 6 milhões de acessos, mas 
nem 5% vêm sendo utilizados, principalmente por falta da caracterização, da avaliação e 
também da documentação e informação.

Aqui aparece o SIBRAGEN - Sistema Brasileiro de Informação de Recurso 
Genético, que na Amazônia está sendo ligado a um trabalho articulado com a SUDAM, 
que hoje fez seu trabalho articulado aqui, que é o CIRGAMAZ. Quer dizer, com isso 
vamos ter na Amazônia algo bem organizado no bojo de um programa maior que vamos 
ver na frente.

Aqui é para mostrar como é o intercâmbio de germoplasma. Em 1996, 
passaram 18.308 acessos pelo CENARGEN, da EMBRAPA: desses, 16 mil vieram para o 
Brasil e apenas aproximadamente 1.600 foram exportados. Quer dizer, estamos tendo 
uma vantagem comparativa nesse processo.

Aqui aparece esse ponto interessante, que é a prestação de serviços na qual 
se junta o recurso genético com a biotecnologia. Quer dizer, sempre considerando a 
organização de germoplasma em todo esse processo, que é recurso genético. O uso do 
germoplasma, de todo o processo de engenharia, genética, de toda essa determ inação de 
cruzamento, visam ao aspecto heterótico(?) dentro de um aspecto um pouco mais técnico 
e também aos serviços de prestação .

Então, vê-se que o que se quer com isso é pôr à disposição esses laboratórios, 
por que com essa convergência, com essa interação é que se pode realmente fazer com 
que se maxim ize e potencialize os nossos recursos genéticos. Aí nesse ponto aparece a 
palavra agrobiodiversidade. Agrobiodiversidade é entendida como uma palavra chave 
para usar melhor essa biodiversidade, que é o conjunto de plantas, animais, 
m icroorganismos, visando ao uso em sistemas de produção agropecuária, mas também 
considerando-se o ecossistema onde esses recursos se encontram. É essa interação que 
esperamos que o PROBEM da Amazônia possa articular com esses 14 laboratórios que a 
EMBRAPA coloca à disposição para a prestação de serviços, desde a m icroscopia até 
essa caracterização molecular, para que realmente possamos fazer com que se 
potencialize essa biodiversidade dos recursos genéticos. .

A í aparece a grande convergência na Amazônia. Falou-se sobre isso aqui, que 
é a GENAMAZ. Quer dizer, se se organizar com a GENAMAZ na Amazônia, que é muito 
mais ampla, envolve o PROBEM e, no nosso entendimento, uma série de instituições. 
Existe o TROPIGEN, que é uma rede de recursos genéticos que envolve os oito países 
amazônicos. Como o TROPIGEN existem mais quatro na América-Latina e Caribe, mas o 
TROPIGEN é o mais rico, porque tem a maior diversidade do planeta em relação a esses
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oito países amazônicos, e o Brasil está nesse processo. No mais, a GENAMAZ, desde a 
biodiversidade com prospecção de genes.

Aqui está um ponto muito interessante que dá um fator de grande competição 
para a Amazônia, que foi falado aqui, que são as plantas transgênicas. Não mais que 20 
genes são utilizados para plantas transgênicas e a EMBRAPA está se preparando, e 
vamos nos jun ta r com o PROBEM, para a prospecção de genes, essa é a nova força 
hoje. Estamos montando um laboratório caríssimo em Brasília, com braços nas nossas 
unidades na Amazônia, para fazer essa prospecção de bioquímica.

E a valoração? Esse é um ponto que temos de colocar à frente, saber como 
fazer com que saia da biodiversidade aquele que vai ser um recurso genético como o 
camocamo, como foi dito pelo Dr. Ozório, que é uma nova fruta, o próprio cupuaçu, e 
assim por diante. Então vè-se que depois de recursos genéticos, vem o germoplasma, o 
acesso e depois a utilização.

Realmente a GENAMAZ é um ponto que, e hoje com a SUDAM nessa 
coordenação, envolvendo vários Ministérios, como foi dito aqui não pode ser só um, 
realmente já está atuando e trazendo grande benefício para a região na maneira de se 
organizar.

Aqui está um ponto de como é que se vai utilizar a rede, como vai se integrar, 
não pode trabalhar só. Há o programa da EMBRAPA que se vai inserir na GENAMAZ. Há 
outros programas, como o PPB-G7, qua não pode ser isolado, tem de ser articulado com 
a GENAMAZ para que realmente possa ser a grande fonte e tenha duas principais 
prioridades: as plantas medicinais e os m icroorganismos. A fora outras linhas da maior 
importância.

Então, realmente vê-se que essa aqui talvez seja a grande convergência na 
Amazônia para se evitar a pirataria.

Aqui só para ver o que é recurso genético, consideram-se espécies silvestres, 
espécies paraenses silvestres, raças. Aqui dá-se uma classificação do que se entende por 
recursos genéticos. Trouxemos o relatório do ano de 1996 do CENARGEN, que será 
deixado com a coordenação porque tem essas informações todas.

Tem os um representante das nações indígenas e esse é um ponto que a 
EMBRAPA está levando em consideração devido à importância que tem essa 
biodiversidade, para que realmente se possa trabalhar em conjunto, principalmente para 
evitar aquilo que chamamos de erosão genética.

Realmente nas tribos indígenas estamos trabalhando em conjunto, colocando 
a FUNAI nesse meio. Há aproximadamente 22 anos alguém do CENARGEN esteve 
coletando germoplasma, depois desse tempo os índios perderam esse germoplasma que 
estava guardado aqui. Estamos retomando para eles essas informações e o 
germoplasma, eles já aprenderam o caminho, agora estão trazendo-os para cá, para 
serem guardados a menos de 20 graus centígrados, para que eles tenham para sempre 
esses germoplasmas. Temos de fazer muito mais. Existe inclusive um convênio de 
articulação para que a EMBRAPA leve mais benefícios para os nossos irmãozinhos.

Aqui está, como foi chamado, o SIBRAGEN, essa é uma maneira de realmente 
se ter esse Sistema Brasileiro de Informações de Recursos Genéticos que na Amazônia 
está sendo colocado o SIRGAMAZ. Como já  foi dito, a EMBRAPA está dando todo o 
suporte na Am azônia para realmente colocá-lo em evidência, conhecer realmente para 
u tilizá -lo ..

Já foi dito que não podemos olvidar todas as lei que estão aqui. O Dr. Luiz 
Antônio de Castro já se referiu à lei de biossegurança, à lei de acesso a recursos 
genéticos ou o compromisso do País. Aliás, nesta semana, está havendo uma grande
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reunião em Roma com esse compromisso internacional, com o envolvimento dos 144 
países que compõem a Comissão de Recursos G enéticos da FAO. O Brasil está 
representado pelo Ministério das Relações Exteriores, pela EMBRAPA e por outros 
Ministérios também, para que possa ter maior flexibilidade no intercâmbio de 
germoplasma, útil para a alimentação e para a agricultura. A lém da propriedade industrial 
e a proteção de cultivares, já houve referência de que realmente tudo isso dá um respaldo 
para que possamos conhecer e usar melhor essa nossa biodiversidade.

Essas são as informações que tínhamos a dar diante das quatro perguntas 
trazidas. Q uer dizer, há hoje um programa que pode ser útil; é interessante que haja um 
programa viável na região amazônica, e a EMBRAPA tem suas instituições. E com 
relação aos Ministérios, a idéia que o Dr. Luiz Antônio de Castro deu é interessante e os 
Ministérios vão atuar de forma articulada, em forma de parceria, que é a palavra chave, 
que se quiser ter algum sucesso hoje em termos de biodiversidade e utilização em 
benefício da sociedade.

O SR. TETSUO  YA M A N E (representando o Centro de Biotecnologia do 
Instituto B u ta n tã )

Em primeiro lugar, agradeço o convite para participar desta discussão sobre 
biopirataria. Inicialmente, quero não somente parabenizar, mas também agradecer à 
Comissão o trabalho que tem feito. Gostei muito do relatório, que foi muito bem feito, fruto 
de um trabalho exaustivo e eu acho que esse é um problema que necessita de socorro 
imediato, de modo que a Deputada Socorro Gomes é quem deveria dirigir esta Comissão, 
pois é a pessoa mais apropriada para falar desse problema.

Há um provérbio eslavo que diz o seguinte: se o projeto é de um ano, plante 
trigo. Se é de dez, plante árvore. Se é de um século, crie pessoas. E o projeto que 
estamos tentando organizar, juntamente com o M inistério do Meio Ambiente, seja 
Lourenço, W anderiei ou Prof. Spartaco, abrange esses três pontos.

Acham os que qualquer programa sobre desenvolvimento sustentado e 
conservação da biodiversidade da região amazônica deve considerar, pelo menos, dois 
aspectos socioeconômicos. Primeiro, a população da região amazônica, que constitui 12 
ou 13% da população nacional e está duplicando a cada 30 ou 35 anos, de modo que 
precisamos gerar empregos para essa população e criar um projeto que envolva a 
comunidade regional.

Segundo, a economia tradicional da região está baseada em tecnologia 
predominantemente rudimentar, de modo que precisamos tentar modernizar, a judar e 
reorientar a estrutura produtiva da região. A solução exige uma racionalidade que não 
pode ficar dependente do emocionalismo. Para isso, como é um projeto multidisciplinar, 
precisamos evitar projetos baseados em corporativismos ou regionalismo para tentar 
agregar os melhores grupos de trabalho para tom ar o projeto uma realidade. De modo 
que o projeto, que foi bem discutido hoje de manhã, tem um caráter científico e 
empresarial.

O caráter científico, porque a necessidade é uma coisa evidente, e 
empresarial, porque é para criar não somente empregos, mas para obter uma 
independência tecnológica nacional baseada na biodiversidade que temos ou para 
entidades fazerem  uma contribuição original nessa área. Queremos tentar reunir os 
esforços da comunidade científica brasileira e do Governo em uma ação coordenada e 
complementar para alcançar resultados concretos nessa área do uso sustentado da 
biodiversidade.
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Respondendo às perguntas sobre a importância do programa: qual a função do
Butantã e o que ele pode contribuir para esse projeto? Como sabemos, o Instituto 
Butantã, tradicionalmente, tem-se concentrado na área de toxinas e antígenos. Toxinas 
naturais, principalmente de animais, serpentes e insetos, e antígenos, na produção de 
vacinas.

da produção de vacinas e soros tem atingido uma tecnologia bem adiantada de âmbito 
internacional. Estamos atualmente já produzindo vacina contra a Hepatite B na 
recombinante de pertuces(?) acelulares, vacinas de coqueluche acelular e agora 
entramos em parceria com a Sadia para produzir sufactantes(?) pulmonares para crianças 
nascidas prematuramente e são as tecnologias que querem os implantar também na 
região de Belém ou Manaus, porque a hepatite é um problem a enorme naquela região e 
já temos tecnologia desenvolvida no Butantã e eu acho que há possibilidade, então, de 
desenvolver isso lá em Manaus ou Belém.

Microbiologia e veio o Prof. Trabuci(?) da USP para dirigi-lo, porque esse é um campo em 
que o Brasil está um pouco fraco e queremos desenvolver um grupo forte de 
microbactérias e vírus, porque estão surgindo doenças, vírus ainda não conhecidos na 
região da Am azônia e acho que precisamos estar preparados para algumas doenças ou 
vírus emergentes naquela região e esse é um grupo que está sendo formado para 
trabalhar com bactérias patogênicas e vírus que será de alguma utilidade para o 
desenvolvimento científico daquela região.

montar um laboratório de neurobiologia e trabalhar com o sistema nervoso, porque na 
natureza encontramos várias neurotoxinas que têm grande va lor comercial. Por exemplo, 
bloqueadores, receptores de glutamato, bloqueadores de canais de cálcio que geralmente 
vèm de venenos e são encontrados também nas plantas medicinais. Então, esse é um 
outro ramo que o Butantã pode contribuir para o desenvolvimento dessa área e nós 
estamos estabelecendo sistemas clínicos para descobrir vários antibióticos, mas 
precisamos fazer isso juntamente com o CENARGEN, que tem uma coleção enorme de 
microorganismos também.

Evandro Chagas, que tem uma tradição muito boa nesse campo de virologia, e 
desenvolver, juntamente com o Butantã, principalmente no cam po de virologia, que é um 
campo que está um pouco atrasado no Brasil e eu acho que tem os agora a oportunidade, 
com o projeto PROBEM, de avançar nesse campo. Então, isso responde às perguntas 
segunda e terceira.

Agora, quanto à quarta pergunta sobre qual órgão ou Ministério estaria melhor 
preparado para coordenar esse esforço nacional, acho que já  foi discutido hoje de manhã.

Finalizando, quero lembrar aquele canto do Chico Buarque que diz que depois 
que a banda passou, cada qual no seu canto, em cada canto uma dor.

Espero que a Comissão continue batalhando para o desenvolvimento e 
aproveitamento da biodiversidade e contra a pirataria.

Muito obrigado.

Osvaldo Cruz e gostaria de ser breve para tentar responder às perguntas formuladas.

Durante a administração do Prof. Isaías como D iretor do Butantã, a tecnologia

Agora, para satisfazer o projeto PROBEM, criamos agora um Departamento de

Além  disso, estamos convidando o Prof. G raff(?), de Ribeirão Preto, para

No campo de virologia, queremos entrar em colaboração com o Instituto

A SRA. CELINA ROITMAN (Consultora da Fundação Osvaldo C ru z .) 
Agradeço à Comissão o convite em nome do Presidente da Fundação
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A Fundação Osvaldo Cruz é o órgão de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico do Ministério da Saúde. Ela é constituída por sete unidades técnico- 
científicas, localizadas no Rio de Janeiro, e quatro centros de pesquisas regionais, um em 
Minas Gerais, um na Bahia, um em Pernambuco e um em Manaus. A FIOCRUZ 
considera muito importante o estudo da biodiversidade em todo o País e, principalmente, 
na Amazônia. A prova disso foi a criação, no final de 1993, de um centro de pesquisas 
para o estudo da biodiversidade e sociodiversidade em Manaus. Infelizmente, por razões 
conjunturais, está tendo dificuldades de consolidar a implantação desse centro, 
especialmente por não dispor ainda de sede própria. Mesmo assim, vem desenvolvendo 
projetos cooperativos e ministrando cursos em colaboração com as instituições científicas 
ali sediadas.

Mas o interesse da instituição pelo tema de estudo da biodiversidade, 
particularmente, pelo estudo da química e farmacologia de produtos naturais de interesse 
para a saúde já  vem de muito mais tempo. O seu centro de desenvolvimento tecnológico 
para produção de fármacos e medicamentos, FARMANGUINHOS, conta com uma infra- 
estrutura de instalações e equipamentos já  bem desenvolvida. Ele dispõe de uma central 
analítica com ressonância nuclear magnética, cromatografia à gás acoplado à 
espectrômetro de massa, infravermelho, HPLC, enfim, ela tem condições e equipe para 
desenvolver projetos de química de produtos naturais e ela, ao contrário de outras 
instituições científicas, especialmente as instituições universitárias, por ter ali centros de 
produção de medicamentos, consegue dar uma abordagem tecnológica às pesquisas que 
realiza, de forma que a probabilidade de desenvolver produtos que possam ser 
transferidos para empresas privadas ou mesmo produzidos pela própria FIOCRUZ está 
muito clara.

Ela já desenvolveu um bioinseticida com a toxina do bacilos esféricos para 
combater o mosquito transm issor da malária e esse produto já está em fase de 
transferência para empresa e que apenas está agora trabalhando na formulação e na 
retardação para aumentar o efeito do produto.

Ela pesquisa uma dezena de produtos com possível aplicação na área de 
medicamentos, produtos contra diabetes, alguns produtos, inclusive, da própria 
Amazônia, produtos com propriedade antiinflamatória, produtos contra a lepra, 
tuberculose, doença de chagas, leishmaniose, anticancerígenos, antivirais, 
antim icrobianos e dentro desse projeto, quer dizer, estou só me concentrando nos 
projetos de química de produtos da utilização, justamente da biodiversidade.

Evidentemente, na área de microorganismo, na área das doenças tropicais, a 
FIOCRUZ tem  uma tradição quase centenária e realiza projetos de grande importância 
para a região amazônica e para o resto do País. Os recursos para o desenvolvimento 
desses projetos vêm do próprio Ministério da Saúde, diretam ente arrecadados com a 
venda dos produtos que ela fabrica. Evidentemente, ela conta com o apoio fundamental 
do M inistério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq,, FINEP, dos programas RAI e 
dos programas que as agências de ciência e tecnologia têm nesse sentido.

É evidente que a disposição da FIOCRUZ para contribuir com um programa 
sobre a biodiversidade na Amazônia é total e ela vê com interesse a concretização desse 
programa, que certamente poderá criar mecanismos para aum entar a articulação que ela 
já está fazendo com as instituições locais e viabilizar a implantação desse projeto na 
região, podendo dar uma colaboração fundamental, porque a transferência dessa 
competência que ela já tem instalada para a região, far-se-ia de uma maneira muito fácil e 
contínua, sem qualquer problema.
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A experiência da FIOCRUZ na Região Nordeste e em Minas Gerais tem 
mostrado que ela é um instituição que ensina, que forma recursos humanos, que absorve 
os recursos humanos dessas regiões e que se integra inteiram ente nos projetos para o 
desenvolvimento dessas regiões, com uma articulação profunda não só com o setor de 
saúde e da assistência à saúde, mas com outros setores e em presas ali sediadas.

Quanto ao órgão, o Ministério estaria melhor preparado para coordenar esse 
esforço nacional. O Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro apresentou uma proposta muito 
interessante, para onde poderiam convergir os interesses de todos os M inistérios 
envolvidos, porque é um fórum privilegiado e do mais alto nível. Apenas gostaria de 
lembrar ao Dr. Luiz Antônio que o Ministério da Saúde não faz parte do corpo permanente 
do Conselho de Ciência e Tecnologia, mas há uma abertura para membro convidado. No 
que diz respeito à questão da biodiversidade e outros assuntos em que as suas 
instituições de pesquisa possam colaborar, seria importante que houvesse o convite 
formai para a participação do Ministério da Saúde. Quero agradecer pelo convite feito à 
FIOCRUZ.

O SR. SPARTACO ASTOLFI FILHO ( Professor da Universidade do Am azonas e 
participante do grupo de técnicos que está organizando o Programa Brasileiro de Biologia 
Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Am azônia PROBEM-Amazônia)

Pedi a palavra porque queria comentar a fala do Prof. João Batista Calixto. O 
professor apresentou assuntos bastante interessantes, e talvez uma observação muito 
importante, que devemos frisar, é que não podemos perder a memória do que foi feito 
para que não incidamos nos mesmos erros e verifiquemos quais foram os acertos. Creio 
que, quanto a isso, temos de conhecer o EMBIO(?), em detalhes, para saber o que lá se 
fez de bom, o que foi ruim, o que fariam hoje. Então, essa é uma observação muito 
importante.

Vou comentar alguns aspectos porque a senhor emitiu opinião sobre o 
PROBEM sem conhecê-lo, pois, como disse, só tomou conhecim ento hoje. Então, pode 
não ter lido direito; provavelmente não discutiu conosco. Estou me referindo ao que foi 
dito pelo professor, porque sua opinião é muito importante, pois é um pesquisador de 
renome, que está representando sociedades importantes. Por isso, eu gostaria de 
comentar.

Quando nos referimos ao PROBEM, não estamos apenas o apresentando 
como um projeto de screen ing  de drogas e de princípios ativos. Hoje, o PROBEM, tal 
como está estruturado, e o GENAMAZ, são programas de desenvolvimento para a 
Amazônia. O objetivo é desenvolver realmente tecnologias limpas para o uso da 
biodiversidade. Isso envolve uma série de outras questões. Um biólogo m olecular como 
eu, por exemplo, que sou e não deixei de ser, já descobriu, por exemplo, novas enzimas 
de restrição em bactérias do Rio Negro, juntamente com o Centro de Biotecnologia do Rio 
Grande do Sul. Estamos, juntamente com a BIOBRÁS, descobrindo novas hospedeiras 
para se fazer engenharia genética, para fazer frente à nova lei de patentes, já  
dispersamos genes até em algumas hospedeiras diferentes.

Estamos descobrindo leveduras no Amazonas que crescem mais em caldo de 
cana para fazer biomassa protéica. Quer dizer, há um grande espaço que não é só a área 
de farmacologia. Essa área, evidentemente, também é extrem am ente importante, porque 
também pretendemos, juntamente com muitos parceiros nacionais, desenvolvê-la. Por 
exemplo, o Instituto Butantã tem um departamento de farmacologia, e a FIOCRUZ vai 
participar disso —  inclusive, já conversei com o Dr. Renato Cordeiro — , a Universidade 
Federal do Ceará também. Esses atores todos serão envolvidos. A observação é
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importante, mas há uma preocupação desse tipo. Creio que a própria sociedade pode se 
envolver também. Nâo é um programa acabado, está em franco desenvolvimento.

Então, eu gostaria de frisar que hoje o PROBEM, tal como está montado, junto 
com o GENAMAZ, é um programa para o desenvolvimento da área industrial. Creio que 
era basicamente isso.

SR. INOCÊNCIO GORAYEB ( Representante do Museu Paraense Emílio
G oe ld i)

Apenas quero fazer um ajuste na questão do Projeto Flora. Os dados do 
Projeto Flora não foram perdidos, por exemplo, pela instituição onde trabalho, o Museu 
Goeldi, e serviram para a publicação de diversos materiais de importância, e os 
resultados disso já  foram disponibilizados para a ciência. O Projeto Flora foi montado em 
bases de trinta anos atrás. Seria um absurdo retomarmos esse projeto nas mesmas 
bases.

Concordo plenamente que precisamos increm entar o estudo da flora na 
Amazônia, de forma que todos os institutos possam participar conjuntamente, mas em 
bases mais modernas e não retomando as mesmas bases do Projeto Flora anteriormente. 
O INPA fez um excelente trabalho com o material do Projeto Flora, é verdade, mas não se 
perderam todos. O Museu Goeldi tem todo o material do Projeto Flora no herbário e nas 
fichas. O problema é que as prioridades foram outras, mas os estudos e levantamentos 
florísticos da região amazônica continuaram.

Como todos utilizaram o seu espaço para fa lar das instituições, creio que eu 
deveria fa lar um pouco sobre o Museu Paraense Emílio Goeldi. O Museu Goeldi tem 130 
anos de existência e vem trabalhando de forma pioneira na Amazônia até hoje, ampliando 
e desenvolvendo o conhecimento da região amazônica sobre fauna, flora, sobre o homem 
da Amazônia, estudando as culturas extintas e as atuais, as caboclas e indígenas, nos 
aspectos arqueológicos, antropológico e lingüísticos. Estuda a ciência da terra, também 
de forma pioneira, a geologia pura da Amazônia, a hidrografia e hidrologia. E produziu os 
principais tratados de ciências básicas sobre plantas medicinais, plantas comestíveis da 
Amazônia, tratados sobre a fauna da Amazônia, estudos de insetos hematófagos da 
Amazônia e mantém, paralelamente, a formação de recursos humanos nessas áreas, em 
convênio com a UFPA e com a EMBRAPA. Tem ainda um outro papel muito importante: 
faz a difusão do conhecimento científico para a sociedade em geral, o que é pioneiro.

Quero comentar também um outro ponto. A palestra do Dr. João Batista 
Calixto foi muito interessante, acrescentou muita coisa, mas creio que o tema é 
Biodiversidade brasileira: conhecimento e poder. Entendo que o poder tem de ser, em 
determinados momentos, indutor, tem de induzir em algumas direções que são 
necessárias para o País. Se deixarmos somente nas mãos dos pesquisadores vai 
acontecer exatamente o que o senhor estava falando. As pessoas não conversam, não 
sabem o que o outro está fazendo —  até nas falas percebemos isso — , e o Governo tem 
o direito e a obrigação de induzir a determinada direção. Acho que esse programa vai 
induzir as pessoas a somarem as forças dos diversos institutos em cima de uma questão 
estratégica no mundo para que a Amazônia possa ser inserida no mundo moderno, 
globalizado, que é a biodiversidade. A proposta desse programa é fundamental, e o 
Governo tem  de chamar as pessoas certas para conversar, para elaborar um programa 
em bases atuais e definir o papel de cada instituição e de cada órgão nesse programa. Ou 
seja, induzir e dar prioridade. Esta a conclusão que eu queria apresentar.

O SR. MARCELO VALLE DE SOUZA ( Professor da UnB )
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Sra. Presidente, vim mais para ouvir, porém resolvi dar uma contribuição. O 
atual Reitor da UnB, Prof. Lauro Mori, é proveniente da Amazônia, de Guajara-Mirim/RO, 
e temos grande preocupação com essas questões. Estamos atuando desde a área de 
biologia até a área de sociologia, temos projetos voltados para a Amazônia, embora 
estejamos no Centro-Oeste. A UnB faz parte da UNAMAZ. Vou dar alguns exem plos de 
como nossa universidade está contribuindo com esse screen ing  da biodiversidade.

A senhora perguntou sobre a jararaca da Amazônia. No momento, em nosso 
laboratório de bioquímica e química de proteínas, estamos com um projeto de análise de 
venenos de jararacas da Amazônia, tentando conhecer justam ente esse problema: por 
que o anti-soro de uma jararaca do sul não funciona bem na jararaca da Amazônia; 
estamos com outros projetos nessa linha. Também estamos desenvolvendo um kit de 
purificação de linfócitos, baseado na proteína de uma planta encontrada no Centro-Oeste 
e também na Amazônia. Como esta, podemos dar várias outras contribuições, mas não 
temos a capacidade de produção de fármacos como tem o Butantã ou o Instituto Osvaldo 
Cruz. Temos também outra vantagem: o treinamento de recursos humanos, minha própria 
pesquisa.

Quanto à última argüição, acho que já foi bem discutida e não vou entrar mais 
no mérito da questão.

SR. JOÃO BATISTA CALIXTO ( Presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e 
Terapêutica Experimental, representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
C iênc ia )

Fui citado duas vezes e só quero provocar um pouco. Primeiramente ao 
Spartaco: vou dizer-lhe do fundo do coração que estou há 23 anos trabalhando nessa 
área e já estive nas maiores indústrias farmacêuticas do mundo, conversando, discutindo, 
inclusive no Brasil. E digo: não vamos cometer os mesmos erros . Vejo cada projeto 
começar do zero e aí está nossa vaidade como pesquisador. E vai a pergunta que ele fez. 
Estou de acordo com todos os projetos, desde que não se abra mais um. Senão vai ficar 
o grupo do Ministério da Saúde, o grupo do Ministério da Ciência e Tecnologia, o grupo do 
Ministério tal. A preocupação é essa. Temos de conversar, discutir. Mas lembrem-se de 
uma coisa: nosso problema não é dinheiro, mas sim tempo, porque cada vez que adiamos 
o problema vai ficando mais difícil de solucioná-lo, porque tem os outros competidores, 
outra realidade. Sei que em biologia molecular e todas essas coisas temos uma tendência 
a trazer isso. E o que posso fazer? Todos aqui seguramente podem fazer algo e têm de 
fazer, mas na prática não estamos fazendo. E aí está o problema: mesmo com todo nosso 
dinheiro e laboratórios, o Brasil nunca fez um medicamento, nunca levou a coisa para 
frente. Quantas patentes temos? Não temos isso. Essa é a discussão que tem de ser feita 
aqui. O que posso fazer em minha especialidade? O que foi feito? Que programas foram 
feitos? Nesse sentido pecamos pela excessiva vaidade de todos nós. Do lado político 
porque tem de trazer para a região a, b, c ou d, o que não é verdade, biodiversidade está 
toda aí. Do lado acadêmico é o que posso levar, o que minha instituição vai levar, o que 
se tem.

Vou fa lar claramente sobre a posição existente hoje. Recentemente fiz um 
levantamento sobre o que faz a farmacologia brasileira. Ela é pequena e ao mesmo 
tempo grande. São quatrocentos pesquisadores que publicaram nos últimos cinco anos 
1.250 trabalhos em revistas indexadas, que significa que tem quatorze cursos de pós- 
graduação, form ou quinhentos mestres e doutores nos últimos anos. Isso é muito pouco 
ainda. Mas esses trabalhos foram publicados nos mesmos locais onde se publica a
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grande indústria multinacional, tomando por base os impactos dessas revistas. Ou seja, 
se ordenarmos junto com a bioquímica, junto com a genética, junto com a química —  que 
é muito boa também — , investigação clínica, vamos chegar lá. Mas enquanto cada um 
tiver um alvo, nâo vamos chegar a lugar algum. Não tem os dinheiro, e principalmente 
tempo. Temos uma tendência de adiar: ano que vem vamos fazer mais um programa e 
esquecemos. O Projeto Flora é fundamental neste momento, há coisas importantes. O 
Projeto da CEMA também é fundamental. Mas se não tivermos a humildade para 
reconhecer isso, vamos estar fazendo uma roda a cada ano com um Ministério diferente. 
Essa é a mensagem final que tenho de deixar para todos.

O SR. LUIZ ANTÔNIO BARRETO DE CASTRO ( Representando o Ministério da Ciência 
e Tecnologia)

estudar biologia durante toda minha vida. No dia 12 de dezem bro fará 35 anos que estudo 
biologia, área fascinante que nos obriga a estudar genética, bioquímica, fisicoquímica, 
biologia molecular. Para se conhecer um pouco, como é o meu caso, é preciso estudar 
muitas áreas. Não há possibilidade de se fazer um projeto nessa área fundamentalmente 
de biologia, sem uma forte interação entre diversos setores. Alguns, o Dr. Calixto citou, 
certamente deixou de fora outros. Eu assisti a dez ou quinze palestras do Prof. Guadlip, 
que trabalha há 50 anos nessa área, que disse que o grande problema de todas as 
iniciativas que aconteceram até hoje foi exatamente a não-interação entre os setores que 
precisam interagir-se: o farmacólogo não fala com o bioquím ico, que não fala com o 
químico, que não fala com o fisiologista, que não fala com o clínico. Desse je ito não é 
possível fazer nada. Por um lado compreendo a preocupação do Calixto de que não 
devemos cria r mais um programa. Mas tenho a sensação de que não temos nenhum

SR. JOÃO BATISTA CALIXTO ( Presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia e 
Terapêutica Experimental, representando a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
C iênc ia )

SR. LUIZ ANTÔNIO BARRETO DE CASTRO ( Representando o Ministério da Ciência e 
Tecnologia)

Está bem. A rigor não temos nenhum, não existe um programa de porte nem 
aqui nem em lugar algum do mundo. Existem laboratórios que fazem screening, há 
milhares de laboratórios descentralizados, existem programas de screening no mundo 
inteiro, mas um programa para trabalhar biodiversidade, como estamos conversando aqui 
não existe, porque este País não tem biodiversidade. Essa é a diferença. Não tem. Então, 
só quem pode fazer isso quem tem biodiversidade.

Portanto, acho que não só não é possível fazer um programa com 
corporativismo institucional, como não é possível com corporativismo científico. Se 
alguém quiser fechar o programa em cima de uma área ele está fadado ao insucesso, 
como já aconteceu com vários outros, ou seja, vamos ver mais um fracassar. Tem de 
haver um esforço de coordenação multissetorial e multiinstitucional. Se é fácil, não sei, 
mas é preciso fazer. Isso não significa dizer que não se possa fazer um esforço de 
convergência de programas que já  existam para que eles financiem  áreas relacionadas a 
uma área como essa, que é importante —  o G-7, GENAMAZ, PADCT. E ofereço o 
PADCT como Secretário Executivo, como um dos programas que podem financiar

Sra. Presidente, quero apenas fazer uma observação. Eu tive a sorte de poder

Só um minutinho! Quero que crie, porém coordenado.
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também essa área. Tem de haver envolvimento privado. Há uma série de programas, 
como o PRONABIO. Todos esses programas estão trabalhando de forma absolutamente 
desarticulada uns com os outros. Desse jeito acontece que temos uma pequena área. 
Acabo de fazer dois levantamentos de toda atividade científica nos últimos quinze anos, 
não é de uma área não, mas de todas as áreas, exatamente na fonte que o Dr. Calixto 
está citando. Sei exatamente quantas pessoas estão trabalhando no Brasil e em cada 
uma das áreas. Todas têm competência limitada. A única área no Brasil que realmente 
está trabalhando na faixa de 6 mil, 7 mil é a física, todas as outras estão trabalhando na 
faixa de quinhentos a oitocentos; a química cresceu muito, está em mil por ano. Estamos 
longe de chegar ao nível dos países como os Estados Unidos, que estão trabalhando com 
600 mil, 800 mil citações por ano. É preciso um esforço de convergência de várias áreas, 
várias comunidades. E como isso deve ser articulado, se por meio do Ministério da 
Ciência e Tecnologia ou de outro Ministério, não sei.

Quero explicar para a Celina que a estrutura do CCT só coloca Ministérios 
horizontais, como Educação, Planejamento, SAE, M inistério da Ciência e Tecnologia. Os 
verticais como Agricultura, Saúde, não fazem parte. É o m odelo que se adotou, e tem 
naturalmente a possibilidade de fazer um grupo de trabalho específico com os melhores 
dessa área exatamente para desenhar um programa que coloque nossa competência até 
certo ponto e depois vamos ter de negociar em todos os níveis no mundo. Do contrário, 
não vamos sair do lugar. Era isso que eu queria dizer.

DEPUTADA SOCORRO GOMES ( Presidente da Comissão de B iop ira taria )
Eu gostaria de, por último, tirar um pouco as preocupações. Nas 

manifestações de todos os expositores e debatedores ficou claro que cabe de fato  ao 
Governo brasileiro a iniciativa de estudar a biodiversidade. Não só a amazônica, mas a 
brasileira. Todos afirmaram que há dificuldade, em que pesem os esforços de pesquisa, 
de articulação nos variados projetos e variados programas isolados, abnegados, porém 
isolados, que necessita de fato de uma estratégia do ponto de vista do bom uso da 
biodiversidade e do seu conhecimento até para que se faça esse bom uso. Levantou-se 
também a necessidade de que o M inistério de Ciência e Tecnologia, o Ministério do Meio 
Ambiente, dentre outros, articulem-se com esse objetivo.

Por outro lado, não tem os visto uma iniciativa forte  no sentido de regulamentar 
o art. 19 da Convenção da Biodiversidade que, de fato, garanta a contrapartida do ponto 
de vista de País, de Nação, contrapartida em relação aos produtos oriundos daí. Essa é 
uma obrigação do ponto de vista do Governo brasileiro, bem como do Parlamento 
brasileiro, assim como da diplomacia brasileira, ter uma atitude mais positiva no sentido 
de buscar com que os Estados Unidos da América do Norte, que para o mundo têm um 
m arketing de defensor da biodiversidade do meio ambiente, ratifiquem, que o seu 
Congresso ratifique essa convenção. Cerca de 160 países ratificaram. Por que não os 
Estados Unidos? Justamente quem —  no meu entendim ento —  vanguarda a pirataria, 
saque ou roubo legal —  como aqui disseram: pode levar até por computador. Modernizam 
a forma, mas a essência é a mesma: a apropriação indébita, injusta, colonizadora e 
agressiva do nosso patrimônio, a forma muda. Buscam legalizar o saque de uma forma 
ou de outra. Entendo como brasileira e Parlamentar que o nosso dever é lutar contra essa 
apropriação indébita seja a forma que ela tom ar de acordo com a conjuntura ou com a 
história. Não podemos nos enganar com uma forma modernosa de pirataria.

Por último, a subcomissão que este Parlamento pretende criar busca 
justamente acompanhar. E digo aos pesquisadores, aos cientistas, aos representantes de 
instituições, que não há nenhuma caça à ciência. Pelo contrário, o Brasil necessita muito
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de ciência, mas muito, muito mais. Temos pouco investimento na ciência, na pesquisa, na 
tecnologia. Agora, trata de conhecermos. E esta subcomissão tem o objetivo tam bém  de 
conhecer os contratos internacionais. Por que não? O Parlamento não tem o direito e sim 
a obrigação inalienável de conhecer os contratos internacionais. Não só o conhecimento 
tradicional do nosso povo bem como uma riqueza que a natureza nos ofertou, mas que os 
deuses cobram quando não tratamos bem o que recebemos. Temos a obrigação de fazer 
bom uso. Esse é o objetivo desta Comissão.

O relatório foi aprovado por unanimidade pelos membros da Comissão depois 
de lido e debatido. Houve limites e debilidade até pelos lim ites constitucionais que a 
própria Comissão teve.

Por último, agradeço a todos o espírito cívico. Esse não é o primeiro passo 
porque muitos já  foram dados nesse debate. Lembro-me de que muitos patriotas com a 
justa e santa indignação por ocasião da aprovação da lei de patente, que é uma lei que 
serve muito mais aos laboratórios norte-americanos e desserve ao Brasil, aqui se 
manifestaram. Entendo que não podemos dar por perdida essa batalha em defesa da 
soberania do nosso País e de nossas riquezas. Esse conhecimento deve servir à 
humanidade não aos laboratórios internacionais travestidos de bem da humanidade em 
defesa do bem comum. Deve servir a todos. Agora, é um patrimônio do Brasil que deve 
ser bem utilizado pelo País.

Conclamando a comunidade científica, os Parlamentares, a iniciativa privada, 
todos, nessa concentração de esforços para sairmos desse patamar de extrema 
desigualdade que nos avilta como coletores de matéria prima, no máximo, alguns 
assinando uma pesquisa, enquanto os benefícios vindos ficam  muito longe, muitas vezes 
para encher os cofres de bem poucos no mundo. Prof. João Batista Calixto, aí cabe a 
indignação e a emoção junto com a razão, porque necessitamos de um sentimento mais 
forte, de uma indignação maior para utilizarmos bem o pensam ento da ciência para esse 
sentimento de um Brasil melhor, mais digno e mais justo para todos nós.

É com esse sentimento que agradeço a cada um que atendeu a esse convite.

SRA. P R E S ID E N TE  DEPUTADA M ARIA  VALA D Ã O
Na oportunidade, dou entrada a um requerimento embasado nas sugestões da 

Profa. Meire Baioch, que já  se retirou, e do Dr. João Batista Calixto, sobre a necessidade 
de se analisar também o bioma do cerrado. Estamos encaminhando um ofício à 
Presidência desta Comissão para que seja feita a convocação da Profa. Meire Baioch, do 
Dr. João Batista Calixto e da magnífica Reitora da Universidade Federal de Goiás e outras 
pessoas cujas sugestões chegarem até nós para , numa am plitude maior, anexar o que 
realmente é de extrema necessidade: a discussão do bioma do cerrado que não está 
também só no Goiás, mas em Tocantins, Mato Grosso, M inas Gerais e tantos outros 
Estados.

Neste momento agradeço mais uma vez a todos a participação e a valiosa 
contribuição trazida para essa discussão.

Fim
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Plano experimental conciso

Grupo de Planejamento Científico do LBA(1)

(1) Este documento también se encuentra disponible en Espanol 
This document is also available in English
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Este documento reflete a situação do planejamento do LBA em abril de 1996. Detalhes de 
suas várias atividades e seu cronograma podem ser modificados, em função da 
disponibilidade de recursos.
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V

RESUMO DO LBA

Física a c  c l im a

0  Experimento de Granae Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (Large Scale Biosphere- 
Atmosphere Experiment in Amazônia, LBA) é uma iniciativa internacional de pesquisa liderada 
pelo Brasil. O LBA esta planejado para gerar novos conhecimentos, necessários a 
compreensão do funcionamento climatoiógico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico da 
Amazônia, do impacto das mudanças dos usos da terra nesse funcionamento, e das 
interações entre a Amazônia e o sistema biogeofísico global da Terra. O LBA esta centrado em 
torno de duas questões prmcioais que serão abordadas através de pesquisa multidisciphnar, 
integrando estudos de Ciências Físicas, Químicas, Biológicas e Humanas:

• De que modo a Amazónia funciona, atualmente, como uma entidade regional?

• De que modo as mudanças dos usos da terra e do clima afetarão o funcionamento 
biológico, químico e fisico da Amazónia, incluindo sua sustentabilidade e sua influência no 
clima global?

No LBA, dar-se-á ênfase a observações e análises que ampliarão a base de conhecimentos 
sobre a Amazônia em seis áreas: Física do Clima, Armazenamento e Trocas de Carbono, 
Biogeoquimica, Química da Atmosfera, Hidrologia, e Usos da Terra e Cobertura Vegetal. O 
programa está delineado para tratar das questões principais levantadas na Convenção- 
Quadro sobre Mudanças Climáticas. O LBA proporcionara uma base de conhecimentos 
voltada ao uso sustentável da terra na Amazônia. Para tal, dados e análises serão utilizados 
para definir o estado presente do sistema Amazônico e sua resposta a perturbações atuais, e 
serão complementados com resultados de modelos para proporcionar um entendimento 
quanto a possíveis mudanças no futuro.

No componente de Física do Clima, estudos meteorológicos e hidrológicos serão 
realizados para escalas espaciais aninhadas, desde pequenas areas experimentais ate toda 
Bacia Amazônica, com ênfase na determinação e compreensão das variações espaciais e 
temporais dos fluxos de energia e agua. Variações do clima, e a resposta do sistema 
Amazônico a essas variações, serão determinadas em escalas de tempo diárias e sazonais. Os 
campos gerados por um modelo de previsão numérica de tempo serão armazenados e 
utilizados em uma rotina de assimilação de dados 4-dimensional (4DDA) como uma 
ferramenta básica na analise de observações. A duração do LBA deverá considerar 
observações diretas de variações climáticas interanuais, possivelmente incluindo os efeitos do 
ciclo do El Nino-Oscilaçáo Sul (ENOS). Dados coletados no trabalho de campo serão utilizados 
para melhorar a representação dos processos dinâmicos mais importantes em modelos 
meteorológicos. Os resultados auxiliarão no aperfeiçoamento dos Modelos de Circulação
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Associações enrre os 

componentes ao LBA

Troca e
Armazenamento ce 
Carbono

Biogeoquimrca

Química da 
Atmosfera

Geral usados no exame das interações entre 
o clima e mudanças de cobertura vegetal na 
Amazônia.

O componente de Armazenamento e 
Trocas de Carbono enfocara duas questões 
principais: (1) os ecossistemas nativos da 
Amazônia funcionam como um sorvedouro 
líquido de carbono?, e (2) quanto de 
carbono é perdido como resultado de 
mudanças na cobertura vegetal e nos usos 
da terra, tais como desmatamentos para 
fins agrícolas e aquelas decorrentes de 
extração seletiva? Medições de longo prazo 
â superfície do armazenamento e dos fluxos 
de carbono serão feitos em áreas 
experimentais estrategicamente localizadas 

ao longo de gradientes de intensidade de usos da terra, vegetação e clima, e serão 
complementadas por observações de aviões mstrumentados e por modelagem. Resultados de 
modelos ecológicos serão utilizados junto a um sistema de informações geográficas (SIG) para 
estimar o balanço de carbono na Amazônia. Observações de aviões mstrumentados 
permitirão estimativas dos fluxos de carbono integrados em toda Bacia para curtos períodos 
de tempo, e poderão ser utilizados na verificação de modelos.

O componente de Biogeoquímica enfocara a reciclagem de nutrientes e as emissões de 
gases do efeito estufa por florestas naturais e secundárias e por áreas submetidas a diferentes 
tipos de manejo. Observações serão feitas, durante alguns anos, em sítios estrategicamente 
localizados ao longo de gradientes de intensidade de usos da terra e clima, cobrindo vários 
usos da terra e uma gama de fertilidades do solo. As medições quantificarão fluxos de gases- 
traço (prmcipalmente metano e óxido mtroso), de nutrientes (incluindo transporte para os 
rios) e modificações em seus estoques. Esses dados serão complementados por observações 
aereas periódicas, levantamentos em múltiplas escalas espaciais e experimentos de 
manipulação. Os dados serão unificados em um SIG e associados a modelos do 
funcionamento de ecossistemas. Os resultados principais constituir-se-ão: em análises dos 
efeitos da mudança de uso da terra nos fluxos de gases do efeito-estufa (uma ênfase basica da 
Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas); em diagnósticos dos efeitos de variações 
climáticas e de uso da terra nos balanços de nutrientes e gases-traço; e na avaliação das 
implicações, para o uso sustentável da terra, de mudanças na dinâmica de nutrientes devido a 
diferentes tipos de manejo.

No componente de Química da Atmosfera, o enfoque básico será o de entender a atual 
influência da Amazônia nas concentrações, global e tropical, de oxidantes (ozônio, hidroxila),
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Hidrologia Super
ficial e Química da 
Agua

Mudanças dos Usos 
da Terra e da 
Cobertura Vegetal

seus precursores (óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, monoxido de carbono) e aerossóis, 
bem como o de complementar os estudos de gases de efeito estufa (dióxido de carbono, 
oxido mtroso, metano) propostos nos componentes de Biogeoquímica e Armazenamento e 
Trocas de Carbono. O planeamento experimental combina observações de longo prazo a 
superfície e medições intensivas com aviões mstrumentados. As campanhas com aviões 
mapearão a troca de gases e aerossóis, em escala Amazônica, entre biosfera e atmosfera, 
complementando as observações a superfície, e investigarão o transporte de gases e aerossóis 
através das fronteiras da Bacia. Modelos de química da atmosfera tridimensionais, de grande 
escala, utilizando observações meteorológicas assimiladas (obtidas no componente de Física 
do Clima) e dados de aviões e a superfície serão aplicados para quantificar as trocas de gases- 
traço e aerossois entre a Amazónia e a atmosfera global.

O componente de Hidrologia considerará questões relativas a quantidade e qualidade de 
água na Bacia Amazônica. Os reservatórios e fluxos de água, os controles no movimento da 
água em solos e rios, e o transporte de constituintes associado, seráo determinados para um 
conjunto de sítios representando uma gama de intensidades de usos da terra. Microbacias 
com florestas e desmatadas, de alguns quilômetros quadrados, seráo mstrumentadas de 
modo que medições, com alta resolução temporal, de descarga, precipitação, evaporação, 
interceptaçáo, armazenamento de agua do solo, fuga de agua subterrânea, e transporte de 
nutrientes e sedimentos seráo realizadas. Os dados serão utilizados para melhorar a 
capacidade de modelos hidrometeorológicos em avaliar a resposta do escoamento do rio 
Amazonas e de seus tributários às mudanças de clima e de usos da terra. Controles no 
movimento de materiais da Terra Firme até os rios, através das zonas ripárias, serão estudados 
em pequenas bacias drenadas por cursos d'água de baixa ordem. Modelos de balanço de 
nutrientes em bacias maiores irão integrar os resultados do trabalho de campo em pequenas 
bacias com modelos biogeoquimicos de rios de maior ordem existentes e modelos 
hidrologicos novos e existentes de propagação da onda de cheia.

Mudanças dos Usos da Terra e da Cobertura Vegetal, de vegetação nativa a cultivos 
agrícolas e regeneração subsequente, serão quantificadas e relacionadas a causas físicas e 
sócio-económicas. Estudos de desmatamento e alteração de florestas, em escala Amazônica, 
serão realizados utilizando-se dados de satélite e de levantamentos de censos estatísticos. 
Estudos de caso serão realizados para ilustrar de que modo as mudanças dos usos da terra 
afetam a cobertura vegetal. Pesquisas para definir as condições e os fatores externos que 
causam essas mudanças enfocarão o desenvolvimento de modélos preditivos de mudanças de 
cobertura vegetal e usos da terra.

O LBA combinará novos instrumentos analíticos e experimentos inovadores e 
multidiscipiinares em uma poderosa síntese que gerará novos conhecimentos no intuito de 
enfocar questões e controvérsias ainda pendentes. O LBA proporcionará um novo 
entendimento dos controles ambientais nos fluxos de energia, agua, carbono, nutrientes e 
gases-traço entre atmosfera, hidrosfera e biosfera na Amazônia, assentando as bases
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científicas para políticas voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia. 0  
aperfeiçoamento das capacidades e das redes de pesquisa nos, e entre os países da Amazônia 
associados ao LBA, motivara a formação e a pesquisa aplicada em desenvolvimento 
sustentável, e auxiliara no processo de formulação de políticas para o desenvolvimento 
sustentável da região.
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Desmatamento

INTRODUÇÃO 

| Historico

Apesar da preocupação mundial e do aumento dos esforços internacionais para a 
conservação dos recursos naturais, as florestas tropicais do mundo continuam a 
desaparecer a taxas sem precedentes. No estabelecimento de sistemas de manejo e 
exploração sustentáveis para florestas tropicais, de vital importância são as questõeí 
relativas ao modo como uma intervenção antropogénica afeta as capacidades 
básicas de auto-renovação das florestas e como preservar processos ecológicos 
básicos tais como produtividade biológica e reciclagem de nutrientes e de agua. 
Presume-se que a alteração dos ciclos de agua, energia solar, carbono e nutrientes, 
resultantes da mudança da cobertura vegetal na Amazónia, possa acarretar 
consequências climáticas e ambientais em escalas local, regional e global. A fim de 
entender essas conseqüèncias e atenuar seus efeitos negativos, torna-se necessário 
um melhor conhecimento, tanto de florestas nativas, quanto de vegetações 
secundárias e de outras formas de usos da terra.

Estima-se que a população global atingirá 6,2 bilhões antes do ano 2000. Metade desse total, 
3,1 bilhões de pessoas, estará vivendo nos países menos desenvolvidos, predominantemente 
localizados na região tropical, entre as latitudes 23° Norte e 23° Sul. As consequências do 
rápido crescimento populacional nessas áreas vêm sendo sentidos na forma de deterioração 
do ambiente urbano e de conversão e fragmentação dos ambientes florestados.

Dados recentes de sensonamento remoto indicam que extensas áreas de florestas da 
Amazônia brasileira vêm sendo convertidas em pastagens e áreas agrícolas (vide figura na 
próxima pagina). Dados de florestas tropicais no sudeste asiatico e na África equatorial 
mostram tendências similares. A conversão de florestas tropicais primárias para areas agrícolas 
ou vegetação secundaria representa uma das mais profundas mudanças no meio ambiente 
global da epoca atual

A Amazônia tem sido habitada por populações humanas desde tempos imemoriais. 
Quando da chegada dos colonizadores europeus no século XVi, estima-se que alguns milhões 
de indígenas viviam na região. A moderna ocupação da Amazônia iniciou-se por volta de 
1540; porem, até o fim da II Guerra Mundial, a presença humana no meio ambiente da 
Amazónia quase não trouxe modificações à cobertura vegetal natural. Um novo período de 
desenvolvimento iniciou-se com as políticas dos países Amazônicos, principalmente o Brasil, 
visando o desenvolvimento agrícola e o assentamento de imigrantes, em sua maioria 
agricultores sem-terra, oriundos de regiões densamente povoadas e/ou carentes, tais como o 
Sul e o Nordeste do Brasil. Um grande esforço para expandir a infra-estrutura de transportes,
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Desmatamento (confinado ao estrato florestal) na Amazónia brasileira entre 1978 (acima) e 1988 (abaixo), estimado 

usando imagens do satehte LANDSA T de alta resolução (Fonte: Skole and Tucker. Science 260. 1993). 0  desmatamento 

aumentou de 78 000 km2 em 1978 para 230 000 km 2 em 1988. No mesmo estudo, a área total de hábitats afetados 

pelo desmatamento aumentou de 208 000 km2 em 1978 para 588 000 km2 em 1988. Outra estimativa que utiliza uma 

diferente estratificação da floresta mostra um desmatamento to ta l de 430 000 km 2 ate 1991 (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais. São lose dos Campos. Brazil. 1992).

9



Pressões
antroDogènicas na 
Amazónia

Alterações ecológicas

Plano experimental conciso do LBA

com a abertura de rodovias, iniciou-se ao finai dos anos 50 e expandiu-se através dos anos 70, 
abrindo grandes áreas de floresta ao desenvolvimento agricola. Milhões de imigrantes 
precipitaram-se a Amazónia. Esses fatos, combinados a uma política de incentivos fiscais para 
o estabelecimento de grandes fazendas agropecuárias, causaram um pronunciado aumento 
nas taxas de desmatamento na Amazônia nos anos 80. As taxas de desmatamento 
estabiiizaram-se, de certa forma, no inicio dos anos 90, mas as pressões para continuar as 
mudanças dos usos da terra estão ainda presentes: uma população crescente nos países 
Amazônicos e planos para continuar a construção de uma rede rodoviária cortando toda 
regiáo. Além disso, a falta de uma agricultura sustentável na Amazónia tem retirado inúmeros 

í agricultores de seus lotes e fomentado garimpos (ouro, cassiterita, diamantes etc), que se 
encontram espalhados por toda Bacia Amazônica e fazem surgir um grande numero de areas 
de desenvolvimento espontâneo e desmatamento.

A perda de biomassa durante as queimadas e as alterações no equilíbrio de carbono na 
bacia, resultantes de mudanças na produtividade líquida do ecossistema, associadas ao 
estabelecimento de novas ou diferentes coberturas vegetais que se seguem ao 

i desmatamento, podem ter efeitos significativos adicionais. A Amazónia contem quase a 
metade das florestas tropicais úmidas do mundo e uma grande área de savana tropical. A 
bacia e importante no metabolismo do sistema global, respondendo por aproximadamente 
10% da produtividade primaria líquida global. A alta biodiversidade da região é igualmente 
importante. A derrubada seletiva de árvores tem alterado a estrutura e a composição de areas

H flS S i a
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In trodução

com florestas, particularmente no sudeste da Amazônia e ao longo dos cursos d'água. Essas 
praticas resultam na fragmentação do habitat, a qual pode levar a uma perda Irreversível de 
biodiversidade. A atmosfera tropical é responsável por 70% do potencial oxidante global, e a 
Amazônia e uma importante fonte natural de metano e óxidos de nitrogênio.

Todas essas modificações na Amazônia, uma vasta área de cerca de 7 milhões de km4, 
podem ter implicações climáticas, ecológicas e ambientais para a região, o continente e o 
globo.

Funcionamento do 
sistema natural

Praticas sustentáveis 
de usos da terra

O LBA no contexto de desenvolvimento sustentável da Amazônia

O uso sustentável de florestas na Amazônia deve basear-se num sólido 
entendimento cientifico do meio ambiente. Novas práticas somente serão bem 
sucedidas se seus métodos e objetivos considerarem os fatores e as demandas 
ambientais. O entendimento de ecossistemas naturais proporcionara o 
discernimento necessário à concepção de sistemas de manejo sustentável, os quais 
poderão emular as adaptações biológicas que se desenvolveram nas condições 
ambientais particulares da Amazónia.

Um sólido conhecimento de como funciona o sistema natural é, portanto, um pré-requisito 
para se definir estratégias ótimas de desenvolvimento. As complexas interações entre solo, 
vegetação e clima devem ser medidas e analisadas de modo que os fatores limitantes de 
crescimento vegetal e preservação do solo possam ser estabelecidos. Desse modo, a primeira 
etapa na estratégia de pesquisa do Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da 
Amazônia |LBA), no contexto de desenvolvimento sustentável, consiste em estudar o 
ecossistema natural. Ao mesmo tempo, tipos importantes de usos da terra e crescimento 
secundário serão estudados para identificar os fatores que controlam seu funcionamento. O 
entendimento de como os processos e seus controles ambientais variam entre florestas 
nativas, áreas agrícolas e florestas secundárias poderá permitir a identificação de fatores que 
limitam o sucesso de certas praticas de usos da terra.

Novos conhecimentos e um melhor entendimento do funcionamento da Amazônia como 
uma entidade integrada e sua interação com o sistema global apoiarão o desenvolvimento de 
políticas nacionais e regionais a fim de impedir que tendências de_exploração florestai causem 
mudanças irreversíveis nos ecossistemas da Amazónia. Tais conhecimentos, aliados ao 
aperfeiçoamento das capacidades e redes de pesquisa entre os países da Amazônia, 
estimularão a criação de estratégias alternativas de uso sustentável da terra, juntamente com 
estratégias de preservação florestal.

O LBA está planejado para gerar novos conhecimentos com o intuito de entender o 
funcionamento climatológico, ecológico, biogeoquímico e hidrológico da Amazônia. As
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Efeitos ao 
desmatamento

Fortaiecmento aa 
capaciaade ae 
pesquisa na 
Amazónia

interações entre os usos da terra e a física do clima serão estudadas em uma gama de escaias, 
estenaendo-se desae uma pequena área experimental a toda Bacia. Os ecossistemas naturais 
serão estudados em sítios de floresta nativa e cerrado. A conversão de florestas tropicais 
primarias em areas agrícolas, ou em vegetação secundária, juntamente com as contribuições 
de queimadas e desmatamentos, seráo estudadas em relação à alteração nos ciclos de 
carbono e ciclos biogeoquímicos na vegetação, no solo e na atmosfera. As fontes líquidas dos 
principais gases do efeito estufa, oxidantes e aerossois, e seu transporte na atmosfera, serão 
quantificadas. Mudanças nos regimes hidrologicos seráo estudadas em relação as mudanças 
dos usos da terra em bacias fluviais. 0  uso da terra sera estudado no contexto de suas causas 
físicas e socio-econòmicas. Modelos serão parametrizados e utilizados para extrapolar os 
resultados experimentais no espaço e no tempo, e para prever o futuro funcionamento da 

| Amazônia como uma entidade e suas interações com o sistema global.
Pesquisas no meio ambiente Amazônico são realizadas mais facilmente quando lideradas 

por instituições vinculadas à Amazônia. A cooperação internacional no LBA fortalecerá a 
capacidade de pesquisa dessas instituições de varias maneiras. A estratégia consiste em 
envolver instituições educacionais e de pesquisa, cientistas e estudantes, em todo o processo 
de pesquisa científica, desde o projeto e a implementação dos experimentos, passando pelo 
processamento e pela análise de dados, até a elaboração de relatórios e publicações 
científicas formais.

Programa Mundial de 
Pesquisas Climáticas

Programa 
Internacional da 
Geosfera-Biosfera

Perspectiva internacional

No principio dos anos 90, a comunidade cientifica brasileira, em resposta à 
preocupação mundial com respeito ao destino do meio ambiente da Amazónia, 
chamou atenção para a necessidade de um novo esforço multidisciplinar de 
pesquisa. A comunidade científica chegou a um consenso de que um esforço 
internacional de pesquisa deveria ser inicialmente edificado em torno de um 
abrangente experimento de campo, a ser realizado na Amazônia. A partir de então, 
um grande número de programas, agências e grupos individuais de pesquisa, na 
América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa, têm colocado o LBA como 
prioridade em suas pautas.

Atualmente, o LBA se encontra sob o aval do Programa Mundial de Pesquisas Climáticas 
("World Climate Research Programme", WCRP) como parte do "Global Energy and Water 
Cycle Experiment" (GEWEX) e do "International Satellite Land Surface Climatology Project” 
(ISLSCP), e do Programa Internacional da Geosfera-Biosfera ("International Geosphere- 
Biosphere Programme", IGBP) através de seu projeto " Biospheric Aspects of the Hydrological 
Cycle" (BAHC). Desde o início, o LBA tem sido apoiado programaticamente pelos projetos do
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IGBP, "International Global Atmosphenc Chemistry Programme" (IGAC) e "Global Change 
and Terrestrial Ecosystems" (GCTE), pelo Programa Hidrológico Internacional ("International 
Hydrological Programme", IHP) da UNESCO, e, recentemente, pelo projeto do IGBP, "Land 
Use and Cover Change" (LUCC), e pelo “ International Human Dimensions Programme" 
(IHDP). O Instituto Inter-americano de Pesquisas sobre Mudanças Globais (" Inter American 
Institute for Global Change", IAI), o qual apoia a dimensão pan-americana do LBA, vem 
elaborando seu programa de pesquisa de longo prazo em torno de assuntos que são da maior 
relevância para os objetivos do LBA. O LBA vem se tornando o primeiro projeto a ser apoiado 
peios très maiores programas de pesquisa relativos às mudanças globais, climática e 
ambiental, a saber, IGBP, WCRP e IHDP, como uma de suas principais atividades.

O LBA e uma resDosta direta a Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas, assinada 
durante a Rio-92, a qual demanaa, de cada nação, determinar sua contribuição no inventario 
global de gases-estufa e os impactos de suas emissões naturais e industriais no poder oxidante 
da atmosfera global.

O LBA objetiva fortalecer a Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, ao colocar 
ênfase no estudo de sistemas que degradam os recursos hídricos e o solo, em estudos do 
balanço ecologico e no aprimoramento das capacidades de pesquisas ambientais das 
instituições vinculadas à Amazônia.

O LBA é uma iniciativa de pesquisa que pretende mobilizar um número de contribuições 
de pesquisas conjuntas para o Projeto Piloto de Proteção às Florestas Tropicais do Brasil (PP- 
G7), principalmente através de seu sub-programa Centros de Excelência e Pesquisa Dirigida.

O LBA necessita de forte comprometimento por parte de uma comunidade de pesquisa 
ampla e internacional, para prover os recursos humanos e financeiros necessários. Este 
desafio tem sido colocado a programas importantes, nacionais e internacionais, de 
financiamento à pesquisa nos très continentes (America do Sul, América do Norte e Europa). 
Alguns já alocaram recursos para as atividades iniciais do LBA. No entanto, novos e 
significativos comprometimentos em ambos os níveis de financiamento, nacional e 
multinacional, ainda são necessários para tornar possível esse esforço de pesquisa 
mterdisciplinar.

Justificativa e objetivos do LBA

Atualmente, temos um incompleto entendimento de como a Amazónia se comporta 
como um sistema ambiental integrado e como seus vários ecossistemas respondem à 
intervenção antropogênica. Não obstante existirem alguns estudos quantitativos 
dos efeitos ambientais de grande escala resultantes do desmatamento da Amazônia, 
esses simplesmente extrapolaram os resultados de estudos de um único ou de 
poucos pontos para toda a bacia, com pouca consideração de suas diferentes zonas
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ecológicas, hidrológicas e climáticas. A motivação do LBA consiste em aumentar o 
entendimento cientifico, por meio de estudos de campo e modelagem, de como a 
Amazónia atualmente funciona como uma entidade ambiental regional, e de como 
esse funcionamento é afetado pela mudança dos usos da terra e peio clima, e como 
ela funcionara no futuro.

A vasta extensão da Amazónia e sua oosição no Tropíco Úmido conferem à região um 
j potenciai para influenciar os baianços globais de energia, agua e carbono; e não podemos 

prescindir dessa influência ao procurarmos entender de que modo o clima poderá se alterar 
no futuro. As trocas de energia, água, carbono e outros gases-traço e nutrientes, através dos 
sistemas atmosférico, ecologico e fluvial da Amazônia, necessitam ser quantificadas e 

; compreendidas, em escalas desde uma oequena area experimental à toda bacia. Precisamos 
entender de que modo essas trocas serão alteradas pela conversão das florestas tropicais. 
Precisamos ser capazes de prever o impacto do desmatamento no funcionamento ecológico, 
climatologico e hidrológico da Amazónia, e de que modo isso poderá afetar a 
sustentabilidade de longo prazo da região. Precisamos ser capazes de prever o impacto dessas 
mudanças fora da Amazónia.

Apenas recentemente, pesquisas colocaram-nos em posição de especular sobre o papel da 
Amazônia no balanço de carbono global. Alguns resultados indicam que as florestas da 
Amazônia assimilam carbono a baixas taxas; no entanto, devido a extensão da Amazónia, 
mesmo pequenas taxas de assimilação serão significativas em termos do balanço global de 
carbono. A taxa de assimilação pode ser muito sensivel à temperatura, e a floresta pode 
mudar de sorvedouro à fonte de carbono para um aumento médio de temperatura de um 
grau ou menos. Quantificar o balanço de carbono da Amazónia, e descobrir de que modo 
esse balanço responderá ao clima e a concentrações de dioxido de carbono no futuro, 
consiste em uma alta prioridade no esforço internacional de prever o clima futuro. Ademais, 
informações dos estoques e fluxos de carbono são exigidos de todos os países sob os termos 
da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. 0  LBA contribuirá, através de medições e 
modelos aperfeiçoados, para tornar possivel essas avaliações e para explorar cenários de 
mudanças futuras.

As duas questões científicas fundamentais do LBA são: _

• De que modo a Amazônia funciona, atualmente, como uma entidade regional?

• De que modo as mudanças dos usos da terra e do clima afetarão o funcionamento 
biológico, químico e físico da Amazônia, incluindo sua sustentabilidade e sua influência no 
clima global?
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Os objetivos do LBA, baseados nessas duas abrangentes questões, podem ser resumidos
como:

• Quantificar, compreender e modelar os processos físicos, químicos e biológicos que 
controlam os ciclos de energia, agua, carbono, gases-traço e nutrientes encontrados na 
Amazônia, e determinar como esses processos se associam a atmosfera global.

• Quantificar, entender e modelar a resposta dos ciclos de energia, água, carbono, gases- 
traço e nutrientes ao desmatamento, às praticas agrícolas e a outras mudanças dos usos 
da terra, e como essas respostas são influenciadas pelo clima.

• Prever os impactos dessas respostas dentro e fora da Amazónia sob futuros cenários de 
mudanças dos usos da terra e do clima.

• Determinar as trocas, entre a Amazônia e a atmosfera, dos principais gases-estufa, e 
gases-traço reguladores do potencial oxidante da atmosfera, e entender os processos 
reguladores dessas trocas.

• Fornecer informações qualitativas e quantitativas para apoiar políticas de desenvolvimento 
sustentável e proteção dos ecossistemas da Amazónia, no contexto de seu funcionamento 
regional e global.
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ESTRATÉGIA DE PESQUISA
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O plano experimental se baseia na aplicação de uma abordagem multidisciplinar, 
integrando áreas de Ciências Humanas, Biológicas e Geocièncias. Os componentes di 
estudo individuais do LBA servirão a objetivos específicos de suas disciplinas, ao 
mesmo tempo contribuindo para os objetivos comuns do LBA. A combinação de 
esforços em um conjunto bem definido de temas, e uma série de estudos dirigidos, 
assegurarão a transferência de experiência, idéias e dados através das fronteiras 
disciplinares.

OBSERVAÇÕES BIOGEOQUIMICAS E DE ECOLOGIA TERRESTRE
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MODELOS BIOGEOQUIMICOS E DE ECOLOGIA TERRESTRE

A fim de proporcionar uma base coerente 
para os vários estudos a serem realizados no 
LBA - estudos que diferem, de forma 
extrema, em tema, localização, escala e 
abordagem - dois conceitos serão utilizados 
para estruturar a pesquisa: um baseado em 
gradientes de intensidade de usos da terra e 
de sazonalidade climática, e outro baseado 
em uma hierarquia de escalas espaciais e 
temporais.

Para enfocar os aspectos ecofisiológicos 
e biogeoquimicos de diferentes estágios de 
conversão de florestas, os sítios 
experimentais propostos serão posicionados 
ao longo de duas transeções principais, 
atravessando gradientes de intensidade de 
usos da terra e de sazonalidade da 
precipitação (vide mapa na página 19). Uma 
transeção partira de florestas tropicais 
pluviais peremfolias, no oeste da Amazônia; 
seguindo a leste, atravessará a região de 
Manaus, na Âmazònia Central, e adentrará 
nas florestas tropicais úmidas 
subcaducifólias do Estado do Pará; então, 
seguindo ao sul, chegara à região de cerrado 
em torno de Brasília. Essa transeção enfoca 
solos de baixa fertilidade, e inclui áreas 
submetidas à conversão de florestas e ao uso
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OBSERVAÇÕES DO SISTEMA FISICO-CLIMATICO E HIDROLOGICAS

Anos i
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de Processos 
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com Câmaras

Segundos

Fisiologia das Folhas 
Respiração Solo/TFoiha 

Hidrologia do Solo

agrícola por períodos de tempo reiativamente longos. A segunda transeção partirá do norte 
do Estado de Rondônia e, segumao a sudeste, alcançara a região central do Estado de Mato 
Grosso. Essa transeção enfoca soíos mais férteis e areas submetidas a uma recente conversão 
de florestas. Ambas as transeções atravessam gradientes de precipitação variando de cerca de 
2,5 a 1,2 metros por ano, e incluem regiões submetidas a pequena ou nenhuma política 
desenvolvimentista aquelas de intenso uso da terra. Très ou quatro areas de estudo intensivo 
serão organizadas ao longo de cada uma das transeções. Nessas areas, serão conduzidos 
estudos de processos e monitoramentos ecológicos e biogeoquímicos. Conjuntos de torres 
instrumentadas seráo dispostos nos principais tipos de usos da terra, incluindo florestas 
primarias. Para uma melhor caracterização da Amazônia, outras torres e outros

monitoramentos serão alocados fora das 
transeções.

Estudos de processos, em pequena 
escala, serão usados para investigar 
fenômenos biologicos, físicos e socio- 
econòmicos por observação direta. Os 
resultados serão utilizados para descrever o 
funcionamento individual de cada 
componente do sistema total, e para auxiliar 
o componente de grande escala, o qual 
consistirá em medições e modelos sinoticos. 
O componente de grande escala devera 
integrar o conhecimento obtido nos estudos 
de processos, traduzindo-o para escala da 
bacia, visando descrever os balanços de 
energia, água, carbono e gases-traço, e o 
funcionamento de toda região (vide 
diagramas).

O componente observacional dos 
estudos de processos esta confinado a um 
período de tempo de alguns anos. Portanto, 
incluira ciclos diurnos e sazonais completos. 
Pode também incluir variações interanuais 
que se relacionam com variabilidades de 
maior prazo como o El Niho-Oscilaçáo Sul. 
Um entendimento maior dos processos 
nessas escalas de tempo permitirá a 
exploração de cenários de mudanças globais 
e regionais em décadas futuras através de

Fluxos 
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modelos aperfeiçoados.
Para conciliar os objetivos de grande escala do projeto com os estudos m situ de proces 

de pequena escala, o LBA deve adotar uma perspectiva de multi-escala que enfatizara uso 
conhecimentos adquiridos em estudos de pequena escala para desenvolver e validar mode 
de pequena, media e grande escala. Esses modelos seráo, por sua vez, utilizados para explt 
as consequências de uma série de cenários futuros de clima e usos da terra, visando fornec 
para os governantes e o público, avaliações da sustentabilidade de diferentes estratégias d 
desenvolvimento.

Podemos, portanto, resumir a estratégia experimental do LBA como:

• Medir, durante um longo prazo (3-5 anos), fluxos (energia, agua, carbono, gases-traço 
estados (tipo e condição da vegetação, quimica do solo, práticas agrícolas etc), os quais 
governam a fisica do clima proximo a superfície, o ciclo de carbono e o funcionamento 
ecológico associado a diferentes usos da terra encontrados na Amazónia, e complemer 
essas medições com campanhas de observação intensivas.

• Estruturar esses estudos para capturar os gradientes de intensidade de usos da terra e 
sazonalidade climática, e para abarcar uma hierarquia de escalas espaciais e temporais.

• Realizar estudos de caso para entender os fatores que governam a conversão de florest 
controlam as estratégias locais de usos da terra, e realizar estudos de processos para 
desenvolver o entendimento das respostas ecológica, hidrológica, climatológica e 
biogeoquimica da Amazónia às mudanças de usos da terra.

• Utilizar as medições e o entendimento dos processos para desenvolver e validar modelo 
baseados em processos de componentes do sistema (terrestre, fluvial, atmosférico), par 
enfocar as questões de pesquisa em escala local e, ou regional.

• Desenvolver e aplicar métodos (sensoriamento remoto, técnicas de escala, assimilação c 
dados) que possam ser utilizados para integrar modelos de componentes do sistema en 
modelos de simulação de grande escala para enfocaras questões de pesquisa em escala 
Amazônica e, ou global.

• Desenvolver metodologias que traduzam os resultados dos modelos de previsão 
climáticos, ecológicos, biológicos e hidrológicos, tanto para os componentes de pequer

' escala do sistema, quanto para a grande escala, em uma forma adequada que permita c 
tomadores de decisão elaborarem politicas de desenvolvimento sustentável na Amazôn
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A estratégia de pesquisa do LBA aprimora metodologias, redes de cooperação técnica e, em 
alguns casos, infra-estrutura de campo, desenvolvidas e estabelecidas em uma série de 
estudos internacionais prévios. Os componentes de física do clima e hidrologia se baseiam em 
experimentos anteriores, tais como HAPEX-MOBILHY (" Hydrologic Atmospheric Piiot 
Experiment, MOdelisation du BILan HYdnque") e EFEDA ("ECHIVAL Field Experiment in 
Desertification Threatened Areas") na Europa, FIFE ("First ISLSCP Field Experiment") e 
BOREAS ("Boreal Ecosystem-Atmosphere Study") na América do Norte, e HAPEX-Sahel 
("Hydroíogic Atmospheric Piiot Experiment in Sahel") na África. Projetos na Amazônia, tais 
como CAMREX ("Carbon in the Amazon River Experiment"), ABRAÇOS ("Anglo-Brazilian 
Amazoman Climate Observations Study") e RBLE ("Rondônia Boundary Layer Experiment"), 
têm demonstrado a viabilidade de empreender esse tipo de pesquisa na Amazônia. De forma 
similar, os componentes ecológico e biogeoquímico do LBA se baseiam no ABLE 2A e 2B 
("Amazon Boundary Layer Experiment"), AGE ("Amazon Ground Emissions"), TRACE-A 
("Tropical Atmospheric Chemistry Experiment-Atlantic") e também no BOREAS. A estratégia 
de pesquisa do LBA é uma resposta direta ao conceito de "transeções de intensidade de usos 
da terra", recomendado para os trópicos úmidos pelo "Terrestnal Transects Science Plan" do

M )  A reas de pesq u isas  prim arias 

T ranseções ecoc lim aticas  

■  A reas  de pesq u isas  secundarias

M ANAUS
PARA
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IGBP. Porem, ao contrario dos experimentos anteriores, o LBA esta preocupado com o destine 
de todo o ecossistema sob as condições de mudanças de clima e de usos da terra. Essa 
preocupação se reflete na estratégia de pesquisa com relação â escala de tempo das 
atividades de campo do LBA: o monitoramento das características ambientais basicas 
estender-se-á por vários anos com o intuito de capturar a dinâmica interanual do 
comportamento do ecossistema.
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A pesquisa do LBA sera organizada, do ponto de vista científico, em seis temas: Física do 
Clima, Armazenamento e Trocas de Carbono, Biogeoquímica, Química da Atmosfera, 
Hidrologia de Superfície e Subsuperfície e Qualidade de Água, e Mudanças dos Usos da Terr 
e da Cobertura Vegetal. A maioria dos estudos de componentes individuais é 
interrelacionada, tanto do ponto de vista observacional quanto de metodologia, o que impe 
e ao mesmo tempo garante a integração entre os componentes.

Física do Clima

Esse com ponente do LBA estudará o transporte  de energia e água na fase 
atmosférica dos ciclos de água e energia, e de que m odo as interações entre a 
vegetação e a atm osfera influenciam  esses ciclos.

A superfície terrestre nos Trópicos e a atmosfera formam um sistema fortemente acoplado. 
Os fluxos de superfície não somente controlam as entradas de água e energia na atmosfera, 
mas dependem, eles mesmos, das propriedades dinâmicas e termodinâmicas da camada 
limite atmosférica, através de uma seqüência de processos envolvendo nebulosidade, 
conteúdo de água no solo, evaporação, hidrologia de superfície e subsuperfície e cobertura 
vegetal. A primeira tarefa do componente de Física do Clima do LBA consiste em observar e 
modelar os processos entre a superfícies e a atmosfera.

• Quais são os controles meteorológicos e da superfície nos fluxos de energia e agua, e 
como eles variam no espaço, em toda Amazónia, e no tempo, sazonal e interanualmente 
de modo a afetar os balanços regionais de energia e água?

Para responder a essas questões, o programa de medições no campo será implementado ao 
longo de transeções, em sítios contendo torres mstrumentadas; os sítios serão 
adequadamente espaçados ao longo dos gradientes ecoclimatológicos existentes dentro da 
Amazônia (mapa na página 19). Seráo realizadas medições-de variáveis meteorológicas e das 
trocas de energia, vapor d'água e dióxido de carbono à superfície. Uma parte dos sítios 
experimentais poderá ser instrumentada para medir fluxos de gases-traço, conforme 
mencionado na seção de Biogeoquímica adiante. Medições das propriedades de fisiologia 
vegetal e de física dos solos, que controlam esses fluxos, serão realizadas. Os sítios serão 
usados para determinar os principais mecanismos de controle meteorológico e de superfície 
sobre a magnitude e o ciclo dos fluxos de energia, vapor d'água, C02 e quantidade de 
movimento, e fornecerão dados de calibração e validação para modelos unidimensionais.
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sensibiiiuacie cios 
moaeíos

Areas onncipais de 
pesquisa. Rondônia e 
Para

Alem desses sítios bem mstrumentados, haverá uma rede de estações realizando um continuo 
monitoramento do solo e clima. A maior parte das estações estara localizada em regiões 
esparsamente instrumentadas da Bacia Amazônica, onde serão efetuadas medições climáticas 
e de umidade do solo, juntamente com a caracterização da estrutura da vegetação, a qual e 
parte dos componentes de Carbono e Biogeoquímica do LBA. Os dados das estações serão 
utilizados mais para teste do que para a calibração dos modelos.

Os dados e modelos calibrados para esses sítios serão utilizados para determinar de que 
modo o ecossistema natural controla seu uso d'água e sobrevive a estação seca. Análises de 
sensibilidade dos modelos fornecerão indicações de como as mudanças climáticas afetam a 
sustentabilidade de ecossistemas.

Dos sítios com torres instrumentadas, dois (Rondônia e Pará, vide figura à pagina 19) seráo 
classificados como areas de medições intensivas (i.e., áreas principais de pesquisa), onde 
existira uma concentração de estudos visando compreender os efeitos da mudança de usos da 
terra no clima, no armazenamento e trocas de carbono, e na biogeoquímica; e os efeitos, sob 
condições de mudança climática, na sustentabiiidade dos sistemas natural e perturbado 
quanto aos usos da terra. Enquanto estudos no Pará estarão mais voltados a questões 
ecológicas, no sitio em Rondônia um estudo de campo de mesoescala será realizado a fim de

2 3



Plano experimental conciso do LBA

/ í ^ i \

O

Diferença de precipitação anual 

calculada pelo Modelo de 

Circulação Geral do Hadley Centre 

no caso da floresta tropical da 

Amazónia ser substituída por 

pastagem. O LBA irã fornecer os 

dados para melhorar esses 

modelos (Fonte: ABRAÇOS e 

Hadley Centre. 1994).

duas curtas campanhas, a rede de superfíc 
basica será expandida com a adição de um 
rede suplementar de estações de 
radiossondagem, observações de aviões 
mstrumentados (incluindo lançamento de 
sondas e medições de transferência radiati 
e içamentos de balão cativo. Aviões 

instrumentados serão utilizados para medir fluxos médios em área, e avaliar a 
representatividade das medições pontuais nos sítios. Técnicàs de sensoriamento remoto sen 
utilizadas para fornecer informação sobre os fluxos de radiação, a precipitação e as 
características da superfície dentro do domínio de mesoescala. Então, modelos 
meteorológicos de mesoescala, com resolução espacial da ordem de quilômetros, serão 
utilizados para investigar o comportamento da camada limite atmosférica, das circulações 
atmosféricas e da formação de nuvens, e como eles combinam para produzir diferentes clirr 
sobre áreas desmatadas e de floresta nativa.

Convecção úmida é o principal caminho através do qual água, energia e gases-traço são

investigar os mecanismos que relacionam 
mudanças dos usos da terra com o clima, e 
enfocará as seguintes questões:

• Quais são os mecanismos de mesoesc 
a partir dos quais diferenças nas 
características de superfície se 
transformam em anomalias climáticas 
meteorológicas de grande escala?

• Qual é o papel da convecção seca e 
úmida na transferência de energia e 
como ela se modificará com padrões 
diferentes de usos da terra?

Visando enfocar a questão das interações c 
coberturas vegetais heterogêneas com a 
baixa atmosfera e o clima em mesoescala 
(102- 104 km2), serão feitas medições, no si 
em Rondônia, dos fluxos em áreas de 
floresta, de regeneração e de pastagem, e 
estendidas para todo domínio de mesoesa 
utilizando-se técnicas de escala. Durante
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transportados da camada superficial da atmosfera para a troposfera. Presume-se que grande 
parte dos impactos da mudança de usos da terra sobre a precipitação e o clima ocorre devido 
a mudanças na intensidade e frequência de precipitações convectivas. Até o presente 
momento, não há um conjunto de dados de convecção tropical úmida sobre a superfície. As 
medições, portanto, particularmente de campanhas na estação chuvosa, serão de grande 
valor para a validação de esquemas de nuvens e convecção de todos os Modelos de 
Circulação Geral. Um sitio será estabelecido em Rondônia onde uma rede de pluviômetros e 
radar serão usados para validar estimativas de precipitação feitas com o satélite TRMM.

Um sistema 4-dimensional de assimilação de dados (4DDA) e de modelagem sera 
aperfeiçoaao, operacionalizado e implementado para a Amazônia e regiões adjacentes para 
um período contínuo de alguns anos, e utilizado em combinação com os Modelos de 
Circulação Geral para responder as seguintes questões relativas aos processos climáticos de 
grande escala (continental e global):

• De que modo a precipitação da Amazônia é controlada pela interação de grande escala 
entre superfície e atmosfera? Quais areas da Amazônia tèm maior influência na 
precipitação, e como isso varia no tempo?

• Qual é a importância relativa da Amazônia em gerar seu proprio clima em oposição ao 
papel das forçantes externas de escala planetária, e no sentido oposto, qual é a influência 
da Amazônia no clima global?

• De que modo o clima da Amazônia se modificara em resposta às mudanças nos usos da 
terra e nas forçantes climáticas giobais?

Modelos de 
Circuíaçào Geral: 
sensibilidade a 
cobertura vegetal da 
superfície

Os dados de entrada básicos serão fornecidos pela rede meteorológica convencional, a qual 
sera melhorada para atender às necessidades do LBA. Os dados de superfície do LBA e de 
aviões mstrumentados serão utilizados para validar os produtos do esquema 4DDA, os quais 
também incluirão escoamentos fluviais derivados de um modelo macro-hidrológico. O 
sistema produzirá séries temporais de dados de superfície e atmosféricos em uma grade de 40 
km.

Estudos prévios com Modelos de Circulação Global indicam que mudanças de grande 
escala da cobertura vegetal da Amazônia poderão afetar o clima regional (figura na página 
anterior). Estudos de sensibilidade com esses modelos tèm mostrado que descrições realísticas 
da superfície são críticas aos resultados. Por exemplo, os efeitos climáticos previstos para um 
desmatamento de grande escala podem ser fortemente dependentes do albedo, da 
rugosidade da superfície e das propriedades hidráulicas dos solos. A variabilidade espacial 
desses e de outras propriedades ainda não estão bem estabelecidas para a Amazônia.

A informação e o entendimento derivados a partir de estudos diagnósticos e simulações

2 5



Plano experimental conciso do LBA

imoaaos ae 
mudanças chmaticas

Ciclo do carbono

com modelos serão aplicados para avaliar o impacto da variabilidade e das mudanças 
climáticas, natural e antropogênica, sobre a Amazónia, particularmente se isso afeta os 
recursos hídricos e seu papel critico em manter o oalanço ecológico nos níveis regionaí e 
global. Um melhor conhecimento dos processos físicos do clima, bem como um melhor 
conjunto de dados atmosféricos e de superfície, também servirão para melhorar a 
confiabilidade dos atuais modelos de previsão de tempo para a Amazônia.

Armazenamento e Trocas de Carbono

A Amazónia constitui-se em um grande reservatório global de carbono. A conversão 
de florestas na Amazónia é uma fonte líquida de carbono para a atmosfera, 
enquanto recentes medições indicam que florestas nativas provavelmente são 
sorvedouros líquidos. A importância da assimilação de carbono na regeneração de 
florestas em áreas abandonadas não está claramente estabelecida. Essas questões 
representam incertezas no balanço global de carbono e ambos podem influenciar a 
concentração de dióxido de carbono na atmosfera e, portanto, interagir com o 
sistema climático.

Mudanças no estoque de carbono ocorrem quando existem mudanças de usos da terra ou de 
cobertura vegetal (e.g., queimadas, remoção, derrubada, plantio e regeneração), mas 
também resultam de mudanças do equilíbrio entre fotossintese e respiração decorrentes de 
variações nas condições físicas e químicas. São necessários estudos para determinar tanto a 
extensão de diferentes usos da terra, quanto os fluxos e estoques de carbono associados a 
esses usos. Essas questões levam as seguintes perguntas:

• De que modo mudanças de usos da terra afetarão o balanço liquido de carbono entre 
ecossistemas terrestres e a atmosfera? Ecossistemas de florestas nativas funcionam como 
sorvedouros líquidos de carbono ?

• Qual é a extensão dos reservatórios de carbono na vegetação e no solo de florestas 
nativas, secundárias e florestas sujeitas à extração seletiva, savanas e áreas agrícolas?
Quais são as taxas liquidas de troca de carbono entre a atmosfera, vegetação e solo, e de 
que modo a extensão dos reservatórios e as taxas de troca são alteradas por perturbações 
naturais e antropogènicas?

Essas perguntas serão enfocadas utilizando-se duas abordagens: uma do tipo inventário, que 
contabiliza a extensão das diferentes coberturas vegetais e os reservatórios de carbono na 
vegetação e solo a ela associados; e a determinação direta do balanço entre fotossintese e
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Extrapoiacáo para 
escaias maiores 
utilizancio moaelos e 
SIG

respiração, utilizando-se medições de C02, sob várias condições, em algumas áreas 
experimentais representativas. Os valores de estoque de carbono na vegetação e no solo por 
unidade de área para vários tipos de usos da terra possuem ainda grande incerteza. Para cada 
tipo principal de vegetação, os estoques de carbono devem ser medidos ao longo de 
gradientes regionais de intensidade de usos da terra e de clima, desde florestas tropicais até 
cerrados. De modo a elucidar a variabilidade sazonal e interanual, e a sensibilidade das trocas 
de carbono as variáveis ciimatológicas, sistemas de covariância de fluxos turbulentos serão 
operados de forma (quase) contínua por vários anos, em harmonia com os experimentos do 
componente de Física do Clima do LBA. Além disso, medições da estrutura do dossel, das 
concentrações e fluxos no interior do dossel, e da respiração do solo serão necessários. Dados 
de fluxo serão relacionados ao clima e a estrutura da vegetação através do uso de modelos 
que incorporem componentes bioquímicos, fisiológicos e micrometeorológicos.

Informações geradas através dessas atividades serão usadas para abranger escalas maiores 
nos níveis regional e da Bacia Amazônica. Serão utilizados modelos dos processos e sistemas 
de informações geográficas (SIG). A obtenção de fluxos de carbono, em curtas escalas de 
tempo, consistentes com as trocas calculadas de agua e energia, será feita por modelos 
biosfera-atmosfera calibrados. 0  modelo regional de previsão de tempo do Centro de 
Previsáo de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) sera aprimorado com rotinas de 
simulação de transporte vertical e horizontal de C 02 e outras espécies químicas. Os produtos 
do 4DDA desse modelo, validados por medições de aviões mstrumentados e in situ, serão 
usados para quantificar o balanço de carbono para a maior parte da América do Sul. 
Experimentos de sensibilidade com Modelos de Circulação Global seráo utilizados para 
investigar de que modo o equilíbrio de carbono em grande escala se modificará face a 
diferentes usos da terra e cenários de aquecimento global, e de que modo processos de 
realimentação amplificarão ou reduzirão a esperada taxa de crescimento de C 02 atmosférico.

1989
(milhões de toneladas)

América Tropical 
698

1979
(milhões de toneladas)

América Tropical

A conversão de florestas e outras vegetações 

arDoreas contribui para o aumento de dióxido de 

carbono atmosférico: 240 milhões de toneladas 

de carbono foram liberadas anualmente para 

atmosfera devido ao desmatamento na América 

tropical entre 1979 e 1989. 0  LBA fornecerá 

novos dados para quantificar os estoques e fluxos 

de carbono em diferentes componentes do 

ecosistema Am azônico e ajudará a m inim izar as 

incertezas atuais (Fonte: Projeto Pathfinder NASA

LANDSAT).
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Biogeoquímica

Os estudos biogeoquímicos investigarão de que modo a conversão de florestas 
tropicais influencia a dinâmica de nutrientes e os fluxos de gases-traço na Amazônia. 
As investigações demandam consideração explícita dos efeitos de conversão de 
florestas para usos agrícolas, regeneração e extração seletiva, nos balanços, nos 
fluxos e nas trocas. Implicitamente, a compreensão desses efeitos para florestas 
nativas também e necessária.

Balanços ae 
nutrientes nas 
piantas e no solo

A alteração antropogênica de ecossistemas naturais e sua conversão em areas agrícolas 
mudam o armazenamento de nutrientes e suas taxas de reciclagem. Os fluxos de nutrientes 
também são alterados pela volatilizaçâo dos estoques de carbono e nitrogênio durante 
queimadas. Maiores modificações nos padrões de reciclagem dos nutrientes podem ocorrer 
fora do período de manejo das áreas alteradas, por exemplo quando pastagens envelhecem 
ou degradam-se. Essas mudanças têm influência no balanço de carbono, nos fluxos de gases- 
traço e na química da água de superfície e subsuperfície, e provavelmente são o principal fator 
limitante da sustentabilidade de um ecossistema alterado. A questão central é, portanto:

De que modo os estoques, as taxas de reciclagem e os balanqos de nitrogênio, fósforo, 
potássio, cálcio, magnésio e alumimo se modificam sob diferentes usos da terra e

______ _ coberturas vegetais, e como essa
’ modificação afeta a sustentabilidade da 

produção agrícola e as taxas de regeneração 
e acumulação de carbono em pastagens 
abandonadas e florestas secundárias?

Estudos sobre os efeitos da mudança de usos 
da terra na dinâmica de nutrientes em solos e 
plantas examinarão os reservatórios e as 
taxas de reciclagem dos nutrientes nos 
mesmos conjuntos de sítios com distintos 
padrões de usos da terra do componente 
Armazenamento e Trocas de Carbono. De 
maior interesse são os mecanismos a partir 
dos quais os ciclos de nitrogênio e fósforo 
são alterados por perturbações 
antropogênicas. Os estoques totais de 
nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 
magnésio e alumínio em solos, vegetação e
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culturas serão medidos. A reciclagem desses nutrientes entre soio e vegetação, e as perdas 
por transporte gasoso e aquático também serão determinados. 0  papel do fósforo e de 
outros nutrientes no controle da produtividade de pastagens e na regeneração de florestas 
será avaliado ao longo das transeções ecoclimáticas mencionadas antenormente.

Solos de Terra Firme, solos de várzea, de áreas inundadas e aluviões, e a vegetação da 
Amazônia, trocam quantidades significativas de gases-traço com a atmosfera. Essas très 
fontes possuem diferentes mecanismos de controle que podem ser alterados pela mudança 
dos usos da terra. O LBA dara ênfase na quantificação de fluxos entre a superfície e a 
atmosfera e na determinação de como vários fatores controlam esses fluxos. Maior prioridaae 
sera dada aos oxidos de nitrogênio e ao metano, dos quais a Amazônia é uma fonte global 
significativa. Menor prioridade sera dada ao monoxido de carbono, a compostos orgânicos 
voláteis e gases sulfúricos reduzidos.

Gases-traço de interesse são aqueles importantes nas propriedades radiativas da 
troposfera (e.g., oxido mtroso e gases sulfuricos reduzidos), aqueles que regulam o balanço 
de oxidação (e.g., monoxido de carbono, óxido nítrico, dióxido de nitrogênio e gases 
orgânicos voláteis), e o gas metano que tem ambas as funções. As questões de pesquisa são:

• Quais são os fluxos dos gases-traço entre a atmosfera e ecossistemas (tanto os de Terra 
Firme quanto os de várzea e áreas inundadas) na Amazônia? Como esses fluxos, com 
ênfase especial nos óxidos de nitrogênio e no metano, são afetados por mudanças de usos 
da terra? Como mudanças de usos da terra alteram o balanço de oxidantes na Amazônia?

"Medições através de 
técnicas
micrometeorologicas 
e de "endosures"

Fluxos de gases-traço serão medidos em vários pontos ao longo de gradientes de intensidade 
de usos da terra e condições ecoclimaticas. Métodos micrometeorológicos e de câmaras 
(" endosures") são as duas principais abordagens no estudo de trocas biosfera-atmosfera dos 
gases-traço. Métodos de câmara permitem medições rapidas de gases-traço de curta 
(reativos) e longa vida media, em pequenas áreas, o que torna as manipulações experimentais 
viáveis, tanto técnica quanto economicamente. Métodos micrometeorológicos seráo 
aplicados a partir de diversas plataformas observacionais, como torres mstrumentadas, balões 
cativos e aviões instrumentados. Em uma escala maior, estudos de balanço serão possíveis 
utilizando modelos de transporte atmosférico e medições à superfície ou de aviões 
instrumentados. Estudos deverão ser realizados sobre os gradientes subjacentes de controles 
naturais, os quais incluem precipitação e intensidade de seca, associações de vegetação, tipo 
e fertilidade do solo, drenagem e topografia. Modelos de ecossistema serão utilizados para 
prever a produção e emissão de gases-traço.
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Quimica da Atmosfera

O componente de química da atmosfera provera uma base de conhecimento para 
determinar as trocas, entre a Amazônia e a atmosfera global, de gases do efeito 
estufa, oxidantes e aerossóis, com o objetivo de permitir compreender os processos 
mais importantes e avaliar as conseqüências decorrentes de um rápido 
desenvolvimento da região.

A Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas aemanda que cada nação determine a 
contribuição de suas emissões, naturais e industriais, no inventário global de gases-estufa, 
aerossois e oxidantes. Estima-se que a Amazónia contribui como importante fonte (em algun 
casos, sorvedouro) de especies químicas relevantes, tais como CO,, CH4, N20, 0 ,, oxidos de 
nitrogênio, CO, outros hidrocarbonetos, NH3 e partículas orgânicas. Presume-se que essa 
contribuição sera fortemente afetada por atividades humanas nas próximas décadas, tais 
como desmatamentos, mudanças de usos da terra, queimadas e colonização. Necessita-se 
entender de que modo os ecossistemas nativos da Amazônia interagem com a atmosfera, e 
de que modo perturbações antropogèmcas poderiam modificar essas interações no presente 
e no futuro.

0  plano experimental do componente de Química da Atmosfera do LBA esta estruturado 
para obter esse entendimento. 0  plano inclui a combinação de medidas de longo prazo à 
superfície, e campanhas intensivas de dois meses com aviões instrumentados, conforme 
ilustrado na figura à página 31. As observações serão utilizadas para enfocar a seguinte 
questão:

O

Rede de observações 
à superfície

• Nos ecossistemas da Amazônia, quais são os fluxos entre biosfera e atmosfera de gases- 
estufa, oxidantes e aerossóis (incluindo seus precursores)?

Uma rede de 2-6 estações de coleta de dados à superfície sera definida para as observações 
de longo prazo de química da atmosfera e de trocas entre biosfera e atmosfera. 
Concentrações e fluxos de C 02, CH4, N20, 0 3, CO. NO^, outros hidrocarbonetos, gases 
sulfúricos reativos e partículas de aerossol serão medidos, em escala pontual, com métodos dt 
câmara e, em escala local, com torres instrumentadas. Maior.ênfase será dada a medidas de 
fluxos por observação direta (e.g., correlação e acumulação de vórtices turbulentos) de 
espécies químicas acessíveis (C02, 0 3, N 0X, NOy); para outros gases (e.g., N20, CO, 
hidrocarbonetos exceto metano, gases sulfúricos), utilizar-se-ão abordagens de similaridade, 
criados para serem calibrados pelas medidas diretas de fluxos. As medições serão realizadas 
por vários anos, a fim de englobar variações episódicas, sazonais e interanuais de gases-traço. 
Os sítios estarão estrategicamente localizados ao longo de gradientes ecológicos e 
climatológicos, e coincidirão com aqueles dos componentes de Carbono e Biogeoquímica do
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Ilustração de espeoes químicas 

a serem medidas e aeronaves 

do experimento de química 

atmosférica do LBA (Fonte 

TRACE-B>

LBA equipados com torres insirumentadas.
As medições de iongo prazo obtidas por torres mstrumentadas serão complementadas 

durante as campanhas intensivas por levantamentos de fluxos entre biosfera e atmosfera em 
escala Amazônica, usando o avião P-3B da NASA. 0  P-3B sera equipado com instrumentação 
micrometeorológica para medição dos fluxos, correlação/acumulação de vórtices turbulentos, 
de CO: , CH4, H20, 0 3, CO, e possivelmente também N-,0, NOx, hidrocarbonetos e aerossois. 
Quantidade de movimento e fluxos por calor sensível serão também medidos, 
complementando a rede de medições com torres mstrumentadas dos componentes de Física 

1 do Clima e Biogeoquimica. As medidas por aeronave também incluirão equipamentos de 
j  monitoramento " lidar" de aerossol e ozônio para documentar a estrutura vertical da camada 

limite atmosférica. Um numero de espécies químicas adicionais será medido a bordo da 
aeronave, incluindo hidrocarbonetos, halocarbonetos (traçadores de influência industrial), 
composição e distribuição de tamanho dos aerossois, e 222Rn (traçador do ar da superfície). Os 
planos de vòo serão definidos para cobrir uma gama de ambientes naturais e perturbados, e 
sera cuidadosamente coordenado com as observações de torres mstrumentadas.

• Quais são os transportes líquidos de gases-estufa, oxidantes e aerossois da Amazónia para 
a atmosfera global?

Tropopausa (17km)
ER-2/WB57F
Fluxo de salda por convecção 
Dinâmica/quimtca próxima á tropopausa

DC-8
Fluxos de entrada/saída da Bacia 
Quimica da TroposferaRelâmpagos

NO,
— - INPE Bandeirante 

'  Química da Troposfera

P'3BFluxos de Superfície
Convecção Dinâmica da CLA

Fluxos:
^  A co2, ch4, n 2o 
I ) 0 3, NOx, NO , CO, hidrocarbonetos
I  ;  a  « - « « - a ;,- r r s r  m u

Fluxo de entrada/saída da Bacia

Andes
Torres

Atlântico
Poluição
costeiraPastaqem Terras úmidas 

(várzea)

Bacia Amazônica

Floresta
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Medições dos aviões DC-8 e P-3B da NASA, e Bandeirante do INPE serão utilizadas para 
determinar as concentrações de gases-traço sobre a Amazônia e, juntamente com o modele 
de assimilação de dados 4-dimensional (4DDA) do CPTEC, os fluxos desses gases através das 
fronteiras da bacia. Participação de um quarto avião (NASA ER-2 ou NSF WB57B), de maior 
altitude de vôo, sera solicitada para explorar a região da tropopausa. O CPTEC dará apoio às 
atividades diárias de operação das aeronaves através de previsões de tempo. Essas previsões 
serão de grande importância na identificação de regiões de fluxos de entrada/saída através 
das fronteiras da Amazônia. Convecção profunda possui um papel crítico em determinar as 
trocas de ar e gases-traço entre a Amazônia e a atmosfera global, e um importante elemente 
das campanhas com aviões sera o de melhor entender os processos dinâmicos envolvidos.

Os instrumentos de medida a bordo do DC-8 incluirão aqueles para medições de gases- 
estufa (C02, CH4, N20), oxidantes e precursores (0 3, OH, NOx, CO, hidrocarbonetos), 
aerossois e precursores (espécies de enxofre, NH3), e traçadores de fontes (tais como 
halocarbonetos, 222Rn). O Bandeirante sera equipado para medir 0 3, CO, CH4, CO, N?0  e 
aerossois. Perfis verticais de 0 3 a partir de sondas de ozônio (quatro estações de medição de 
O5 na Amazônia, três sondas por semana) complementarão os perfis verticais medidos com 
aviões e essas medidas podem ser estendidas para todo ano.

Tendo em vista que as campanhas com aeronaves instrumentadas oferecem somente urr 
cobertura espacial e temporal limitada, modelos tridimensionais de traçadores químicos será 
essenciais para quantificar os fluxos de gases-traço através das fronteiras da Amazônia. Esses

modelos utilizarão observações 
meteorológicas assimiladas (e.g., do CPTEC 
e incluirão uma capacidade de simulação 
química. Fluxos observados entre biosfera e 
atmosfera fornecerão as condições de 
contorno à superfície. Simulação das 
concentrações das especies químicas 
medidas a bordo da aeronave servirá para 
testar e refinar os modelos. Além de sua 
importância na interpretação de dados pos- 
campanha, os modelos terão um papel cha> 
no planejafnento pré-campanha pela 
identificação dos padrões de transporte 
proeminentes e dos gradientes químicos qu 
exigirão investigação pelo avião.
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Temas científicos

H idro log ia  de Superfície e Subsuperfície e Química da Água

; A Amazónia e uma região dotada de abundancia de água e se constitu i no m aior 
sistema fluv ia l do mundo, com areas de varzea periodicam ente inundadas. As 
mudanças de usos da terra resultarão em sign ificativas alterações no m ovim ento de 
agua, no transporte  de sedimentos e na quím ica dos sistemas fluvia is da região.

i O componente hidrológico acompanhara a quantidade e qualidade da água durante seu 
movimento através das fases superficial e subsuperficial do ciclo hidrológico. A resposta 
hidrologica da bacia Amazônica as mudanças de usos da terra e clima sera estabelecida. 
Quatro questões cientificas serão enfocadas:

• Qual seria a resposta no volume e no comportamento temporal do escoamento no rio 
Amazonas as mudanças no clima, particularmente precipitação e evaporação, como 
previsto pelos Modelos de Circulação Geral, ou que podem ocorrer como resposta a 
mudança de grande escala dos usos da terra ?

j Esquemas de propagação da onda de cheia (" river routing") serão desenvolvidos para
I reproduzir o escoamento em todas as localidades ao longo do Amazonas e de seus

tributários, o que demandará um melhoramento dos atuais mapas de elevação da bacia 
Amazônica. Os esquemas serão usados para propagar por toda bacia o termo de “ runoff"

' previsto pelos Modelos de Circulação Geral. Os esquemas de propagação (figura a página 34) 
serão também usados em combinação com um modelo hidrológico em escala Amazônica 
para estimar a evaporação como uma diferença entre a precipitação e o "runoff" somado a 
variações no armazenamento de agua no solo. Essas estimativas serão utilizadas para validar 
modelos meteorologicos de grande escala e seus sub-modelos. As conseqüèncias de 

! mudanças de grande escala de usos da terra e de mudanças climáticas no comportamento 
j hidrologico do rio Amazonas serão exploradas acoplando-se modelos hidrologicos em escala 
i Amazônica com um Modelo de Circulação Geral.

• Quais são os armazenamentos e fluxos de agua, e os controles no movimento de água e 
solutos em pequenas bacias homogéneas? Como as mudanças de usos da terra afetam a 
sustentabilidade do ecossistema para diferentes tipos desolo e topografias, e como os 
modelos de grande escala podem ser melhorados para representar esses processos de 
pequena escala ?

Bacias com florestas nativas e desmatadas de alguns quilômetros quadrados serão 
instrumentadas para realizar medições, com alta resolução temporal, de descarga, 
precipitação, evaporação, interceptação, mudanças no armazenamento de agua do solo,
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Estudos em duas 
pequenas bacias cie 
drenagem: uma com 
floresta e a outra 
desmatada

fuga de água subterrânea, e descarga e transporte de sedimentos. O termo de perdas e a 
evaporação serão modelados utilizando modelos hidrologicos e hidroquímicos distribuídos, 
conceituais, e com grande resolução. Informações de entrada para esses modelos serão os 
dados de estações, localizadas dentro das bacias, que formam parte da rede meteorológica o 
grande escala e da rede medidora de fluxos. Visto que as nascentes do Amazonas possuem 
um importante papel na definição do transporte e da biogeoquímica de sedimentos, duas 
pequenas bacias serão escolhidas nos Andes: uma com floresta, outra desmatada. Outras 
duas serão escolhidas dentro de bacias de maior escala (102- 105 km2): uma com floresta, 
outra desmatada. Essas ultimas fazem parte do experimento de campo de mesoescala em 
Rondônia.

• Quais são os padrões espaciais e temporais do armazenamento e fluxos de superfície e 
subsuperficie nos solos e nos rios da bacia Amazônica, e como eles são influenciados pelas 
variações chmaticas e de usos da terra? Quais são as características da água do solo e qual 
o escoamento fluvial para bacias de mesoescala e como podem ser previstos?

Abordagem de 
bacias de drenagem 
aninhadas

Rede de drenagem e postos de 

observação pluvio e 

lluviomerricos na Amazónia 

brasileira (Fonte: DNAEE - 

Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica).

Uma abordagem de bacias de drenagem aninhadas sera utilizada como um esquema de 
interpretação de modelos hidrológicos distribuídos com diferentes resoluções espaciais, 
aplicados a pequenas bacias uniformes (~ 10 km2), uma bacia maior com cobertura vegetal 
heterogénea (103- 105 km2) e todo sistema fluvial da Amazônia (107 km2). Bacias de drenagem 
de mesoescala em montanhas e planícies (102- 105 km2) serão estudadas. Essas bacias serão 
suficientemente grandes para conter uma variedade de tipos de solo e usos da terra, mas 
pequenas o suficiente para serem fortemente influenciadas pelas mudanças de usos da terra. 
Ainda que os solos da maior parte da Amazônia tenham sido relativamente bem estudados 
durante levantamentos pedológicos de baixa resolução, as propriedades hidráulicas, entre 
outros parâmetros importantes, não estão bem definidos para muitas categorias de solos.

I
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Medições de campo serão feitas visando determinar esses parâmetros para as principais 
categorias de solos da Amazónia. Para prever processos de escoamento em bacias dessa 
extensão, são necessárias parametrizações da heterogeneidade espacial do solo, da 
topografia, da cobertura vegetal e da precipitação. Uma abordagem de modelagem 
distribuída sera utilizada para reproduzir solos, topografia e distribuição de precipitação, de 
modo que o efeito dos usos da terra possa ser isolado. Os modelos serão validados com as 
medidas do termo de perdas e serão utilizados, então, para investigar outros cenários de usos 
da terra ou clima.

Estudos de dinâmica da química da agua de superfície e subsuperfície enfocarão os 
caminhos onde a química da agua e alterada por mudanças de usos da terra e cobertura 
vegetal. Mudanças na dinâmica do carbono, nitrogénio e fósforo nas zonas riparias e na calha 
são de particular interesse. Como os rios da região representam a interação integrada dos 
processos hidroiógicos com a superfície, o entendimento de como a matéria orgânica e a 
composição de nutrientes dos rios respondem â conversão de florestas é um pré-requisito 
essencial na avaliação do impacto da mudança de usos da terra no funcionamento ecológico 
e na sustentabilidade da região.

• De que modo os caminhos e os fluxos de matéria orgânica, nutrientes e elementos
associados através dos "corredores fluviais" (zonas riparias, planícies de inundação, calha e 
áreas alagadas) mudam em função da cobertura vegetal?

Duas abordagens principais serão utilizadas no estudo de como mudanças na cobertura 
vegetal afetam a química da agua. A primeira, que consiste no estudo de rios de menor 
ordem, investiga os controles no movimento de materiai desde a Terra Firme, através das 
zonas riparias, ate os rios. Esses rios de menor ordem drenarão bacias com diferentes usos da 
terra. A segunda abordagem consiste em modelar os elementos do balanço em uma grande 
escala. Essa modelagem combinará modelos conceituais desenvolvidos nos estudos de rios de 
menor ordem com modelos de biogeoquímica de rios de maior ordem existentes e modelos 
hidrologicos de propagação da onda de cheia mencionados acima.
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Mudanças dos Usos da Terra e da Cobertura Vegetal

As previsões de mudanças futuras no funcionamento da Amazónia dependem de 
previsões quantitativas das taxas de mudança e dos padrões espaciais da cobertura 
vegetal futura, e de nosso entendimento das práticas de usos da terra que causam 
essas mudanças.

.SOS 0* tE«VCCOe£»nj«* VfGETíl

A conversão de florestas densas para campos agrícolas pode ser (e é rotineiramente) estimada
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utilizando técnicas existentes; entretanto, estatísticas sobre outros tipos de mudanças na 
cobertura vegetal, tais como extração seletiva, conversão do cerrado em áreas agrícolas, e 
abandono e regeneração de florestas, não estão disponíveis. No entanto, com algum 
investimento adicionai em pesquisa, imagens de satelite poderiam ser utilizadas para 
distinguir entre essas categorias.

O componente de Usos da Terra e Cobertura Vegetal enfocará as seguintes questões:

• Quais são as taxas e os mecanismos de conversão de floresta para áreas agrícolas e qual t 
sua importância relativa?

• Qual e a taxa de abandono de areas convertidas? Qual é o destino de areas abandonada. 
Quais são os padrões gerais da dinâmica de conversão e abandono?

• Qual é a area de floresta afetada pela extração seletiva a cada ano?

• Quais são os cenários plausíveis de mudança futura da cobertura vegetal na Amazônia ?

Pesauisas em 
muitipias escaías da 
dinâmica dos usos da 
terra

Três escalas de investigação serão utilizadas. Primeiramente, estudos em escala Amazônica 
sobre as taxas, a localização e o padrão espaciai do desmatamento, e alteração de florestas, 
serão conduzidos utilizando-se imagens de satelite, estatísticas governamentais e dados de 
levantamentos de recursos naturais. Em um segundo nível, estudos de caso e pesquisas de 
campo serão realizadas, auxiliados por dados de satélite multitemporais e com grande 
resolução, para determinar a dinâmica local de desmatamento, abandono e regeneração. A. 
analises de estudos de caso utilizarão dados de documentos de censos estatísticos e novos 
levantamentos para definir os parâmetros que controlam a estratégia local de usos da terra,

que, por sua vez, ilustrará como mudanças 
de usos da terra modificam a cobertura
vegetal. Como as causas de desmatamentc 
também estão relacionadas a fatores 
externos, econômicos e institucionais, uma 
explicação das forças que provocam o 
desmatamento não pode ser feita somente 
com dados de satélite, levantamentos e 
estudos de campo. Para desenvolver um 
modelo preditivo de mudanças dos usos da 
terra e da cobertura vegetal, uma análise 
adicional será necessária para definir os 
fatores e as condições externas que estão 
alimentando essas mudanças.
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O PAPEL DO SENSORIAMENTO REMOTO

Integracao espacial e 
temporaí

Monitoramento cia 
dinamita cios usos da 
terra

Otimização do 
desenho de amos
tragem de campo

Monitoramento de 
queimadas

Desenvolvimento de 
algoritmos

Os temas científicos descritos neste plano colocam questões cujo estudo requer 
mapas e campos georeferenciados, em mesoescala e na escala da bacia, de cobertura 
vegetal e quantidades biofísicas, meteorológicas e atmosféricas. A maioria desses 
somente pode ser obtida através do uso de dados de aviões instrumentados e 
satélites, simultâneos ou retrospectivos, obtidos com técnicas de sensoriamento 
remoto.

Um grande numero de dados do mesmo tipo são necessários para diferentes pesquisas, 
apesar de que em localidades e escalas diferentes. Portanto, as atividades de sensoriamento 
remoto do LBA não serão somente motivadas por questões científicas, mas também 
coordenadas para assegurar a aquisição, o armazenamento e a distribuição oportuna de 
dados aos pesquisadores.

O sensoriamento remoto permite a integração de informações e processos relativos às 
trocas, entre biosfera e atmosfera, de carbono, gases-traço, água e energia, através de uma 
ampla gama de escalas geográficas. Vínculos entre dados de sensoriamento remoto com 
variáveis e parâmetros fundamentais da atmosfera e superfície serão obtidos e validados em 
escala local, onde quantidades consideráveis de observações de superfície estarão disponíveis. 
Uma combinação entre sensoriamento remoto, modelagem de mesoescala e outras técnicas 
de integração espacial permitirá a extensão desse conhecimento a outras escalas geográficas. 
Ademais, dados de satélite possuem a estabilidade necessária para monitoramentos de longo 
prazo dessas variáveis, em várias freqüências temporais.

O alcance temporal e espacial de dados de satelite proporciona uma ferramenta sem igual 
que pode ser utilizada em estudos de dinâmica de comunidades vegetais (distúrbios, 
sucessão, incêndios etc), em uma ampla gama de escalas.

O sensoriamento remoto ajudará a situar os sítios de estudo intensivo em seus devidos 
contextos ecoclimatológico e geográfico. Isso é importante para permitir a otimização do 
plano de coleta de dados de campo, tanto em escala de toda bacia quanto em escalas mais 
locais, e sera necessário para uma correta interpretação de resultados.

Finalmente, como a perda de biomassa durante queimadas é uma questão importante na 
Amazônia, o sensoriamento remoto será utilizado para monitorar a freqüência e extensão de 
incêndios e a subsequente distribuição de aerossóis na atmosfera.

Durante os últimos anos, grandes avanços foram realizados em algoritmos de 
sensoriamento remoto; entretanto, um esforço considerável em desenvolvimento e testes 
ainda é necessário para a validação dos algoritmos nas condições específicas da Amazônia.
Isso se aplica a modelos de transferência radiativa. Também se aplica a algoritmos concebidos 
para identificar certos tipos de cobertura vegetal únicos da Amazônia, incluindo estágios de
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regeneração. Faz-se também necessário um maior desenvolvimento de algoritmos utilizados 
no processamento de imagens de sensores de microondas ativos e passivos - os quais serão 
necessários para lidar com uma cobertura de nuvens sempre presente e a fumaça sazonal 
oriunda de queimadas - e daqueles utilizados na recuperação de perfis atmosféricos de 
temperatura, vapor d água, propriedades de nuvens e precipitação.

Durante o LBA, um amplo conjunto de satélites, incluindo Landsat 7, SPOT, ERS, JERS, 
RADARSAT, ADEOS, ENVISAT e CBERS, bem como a piataforma EOS e TRMM, ira aumentar 
os arquivos existentes. O desenvolvimento de técnicas de sensoriamento remoto poderá 
contribuir para os objetivos científicos do LBA, permitindo que o projeto se beneficie das 
aprimoradas capacidades dos novos sensores e algoritmos e, ao mesmo tempo, validando 
algoritmos e produtos desses sensores. Aviões instrumentados proporcionarão uma 
plataforma adicional a partir da qual dados de maior resolução espacial poderão ser obtidos.

O LBA mantera vínculos estreitos com agências nacionais e estaduais de planejamento 
visando, por um lado, beneficiar-se de seu conhecimento local e de conjuntos de dados de 
sensoriamento remoto e SIG existentes; por outro lado, sob a filosofia de apoiar o manejo 
sustentável de recursos na Amazônia, envolvê-las na interpretação dos principais resultados 
do projeto.

Padrões de desmatamento e usos da terra típicos de 

fazendas agropecuanas no Para. Esta estrutura espacial da 

cobertura vegetal leva a um problema de agregação no 

acoplamento da superficie com a atmosfera que e 

quahtauvamente diferente daquele mostrado á pagina 23 

íFonte: NASA LANDSA T Pathfinder Pro/ect).
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ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

Gerenciamento do Sistema de Informações

Um sistema de gerenciamento de dados será criado para atuar como arquivo central 
de todos os dados do LBA. Esse sistema incluirá os dados existentes e os novos dados 
de satelite, de aviões instrumentados e à superfície, obtidos pelos grupos individuais 
de pesquisa.

Todos os dados obtidos no LBA tornar-se-ão disponíveis, no menor tempo possível (ou seja, 
não mais que dois anos apos a data de coleta) para os demais colaboradores do projeto. Antes 
do termino do projeto, todos os dados serão colocados sob domínio publico. O LBA produzira 
um grande e complexo banco de dados. Portanto, um sistema de gerenciamento de dados 
sera criado baseado nos padrões desenvolvidos com sucesso em experimentos prévios sobre 
as interações superfície-biosfera-atmosfera. Isso assegurara uma oportuna compilação com 
um mínimo investimento de tempo e mão-de-obra. O banco de dados atuará como um 
repositório de todos os dados do LBA, incluindo dados de satélite, do esquema 4DDA e 
aqueles obtidos pelos grupos individuais de pesquisa. Os dados passarão por um controle de

T

O Sistema integrado de 

Informações do LBA
I
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qualidade, serão colocados em um formato comum, e estarão a disposição de toda 
comunidade ao LBA o mais rapidamente possível e, eventualmente, serão transferidos para 
um arquivo permanente. Para facilitar o uso dos dados por pesquisadores não-vmculados ao 
LBA, cada conjunto de dados sera cuidadosamente documentado e colocado dentro de uma 
estrutura ordenada, a fim de permanecer util apos o encerramento do projeto.

Um conjunto de dados importantes ao LBA, coletados em experimentos prévios na 
Amazónia, está sendo criado. Esse banco de dados facilitara a analise posterior dos 
resultados do LBA e sua extrapolação para além do período de tempo do projeto.

• Organizacao do Projeto

ame-' : ue
Coc-r. o

0  planejamento cientifico inicial do LBA foi realizado por um grande grupo de cientistas 
oriundos de diversas áreas (vide pagina 44). A partir de 1996, uma nova estrutura 
organizacional do LBA sera formalizada, compreendendo quatro comités principais.

0  comitê com a responsabilidade de liderar o LBA consiste no Comité Sul-americano de 
Coordenação (SACO. Esse comitê supervisionara o desenvolvimento do programa e 
aprovara planos e atividades de implementação. 0  comitê devera assegurar tanto a 
adequação das atividades do LBA ás metas estabelecidas, quanto o cumprimento dos 
requisitos programáticos e legais. 0  SACC proporcionara o nível mais alto de contato com os 
governos dos países latino-americanos que cooperam com o LBA, e solicitara as aprovações 

i necessárias desses países. 0  comité consistirá de indivíduos provenientes dos países latino- 
americanos que são anfitriões do projeto, e será responsável pela nomeação de todos os 
outros comitês do LBA.

Com *e ..e 
Orga”  e
!mp:m" .--"acao

0  comitê com a responsabilidade de implementar o LBA e o Comité de Organização e de 
Implementação (OIC). Esse comité equilibrara os recursos disponíveis com as prioridades 
cientificas e as necessidades operacionais. 0  comitê coordenara as principais demandas de 
infra-estrutura e as operações de campo do LBA, alocando recursos para satisfazer as 
prioridades globais. 0  OIC dirigira um subcomitê (Subcomitê de Operações de Campo), 
responsável pela rotina de operações. Nessas incumbências, o OIC solicitara e provera 
recomendações ao Comitê Cientifico Internacional (SSC) e ao SACC. Os membros do OIC 
respondem, individualmente, pelos órgãos de financiamento do LBA no que concerne à 
utilização de recursos e à implementação de prioridades. Como tal, seus membros serão 
indicados pelas várias agências e pelos países que financiam o LBA, e serão nomeados pelo 
SACC.

Comute I.entifico 
Intenv-c :  ' ò:

0  comitê responsável em dirigir e definir estratégias científicas é o Comitê Cientifico 
Internacional (SSC). Esse comitê colocará em prática as prioridades científicas e os planos do 
experimento visando implementar o LBA, garantirá a integração de seus vários 
componentes, e fornecerá recomendações ao SACC. 0  comitê também tem o papel de
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cooraenar as atividades cientificas e a direção de seus componentes. Seus membros virão de 
um grupo seieto de participantes do LBA. As nomeações serão feitas pelo SACC, tendo por 
base indicações realizadas peios responsáveis pelo patrocínio do projeto. A presidência do 
SSC tera um ano de mandato, e rotação entre as três principais áreas do projeto (Ecologia, 
Hidrometeorologia e Química da Atmosfera).

O Comité Externo de Avaliação (PRC) avaliará a integração entre as diversas areas do LBA e 
o desempenho do projeto sob o ângulo de cumprimento de objetivos. Antecipa-se que o PRC 
reumr-se-a duas vezes: a metade do período de implementação do projeto, e ao final do LBA 
Na orimeira, tera o objetivo de recomendar possíveis correções; na segunda, tera o objetivo oe 
avaliar o programa tomando por base ar metas estabelecidas. Seus membros serão indicados

Estrutura organizacional do

L B A

SACC OIC

C om itê  de C oordenação C om itê  de Im p lem en tação
S ul-A m ericano e O rgan ização

Países Sede

- Visão gera l
- A provação
- Governos

I re com e n d a çõ e s /d e c isó e s  

1 0^1 . ' 
re c o m e n d a ç õ e s

X ---------- ;—

Agências A d m in is tra d o ra s  
de fu n d o s

- E q u ilib ra n d o  
necessidades verso 
fu n d o s

- In fra e s tru tu ra

Sub-C om itê  de 
Operações de Cam po

PRC

C om itê  C ie n tifico  
In te rn a c io n a l
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Plano experimental conciso do LBA

pelos principais programas de pesquisa científica, e.g., o Programa Internacional da Geosfera- 
Biosfera (IGBP), o Programa Mundial de Pesquisas Climáticas (WCRP), o Programa 
Internacional das Dimensões Humanas (IHDP), o Programa Hidrológico Internacional (IHP), e o 
Instituto Inter-americano de Pesquisas sobre Mudanças Globais (IAI), e serão nomeados pelo 
SACC.

Cronograma

A data de inicio do LBA esta vinculada a disponibilidade de equipamentos, recursos humanos 
e financeiros. O período integrai do projeto foi definido como 1996-2003. Entre 1996 e 1997 
algumas atividades preliminares serão realizadas, incluindo a instalação das redes de medição 
e monitoramento para a maior parte dos componentes do LBA. O monitoramento ecologico 
está planejado para iniciar em 1997, incluindo medições de fluxos ao longo da Bacia 
Amazônica, e se estendera por um período mínimo de 4 anos. A principal fase do LBA 
ocorrera entre 1998 e 2000. Essa fase corresponde ao período apos o lançamento do TRMM 
("Tropical Rainfall Monitonng Satellite"), EOS-AM1 (a primeira grande plataforma do "Earth 
Observmg System", EOS), ENVISAT, CBERS ("Chinese-Brazilian Earth Resources Satellite")e 
Landsat 7. Durante esse período, a maior parte das medidas intensivas sera feita

19 96  19 97  1998 1999 2 0 0 0  2001 2 0 0 2  20 0 3
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Organização e gerenciamento

Simultaneamente no campo. O comDonente de química da atmosfera do LBA esta planejando 
uma missão em 1999 , possivelmente seguido de uma segunda em 2001. Estudos 
diagnósticos e modelagem preditiva iniciar-se-ão em 1997 e estender-se-ão bem além do 
período integral do LBA. A finalização da base de dados está planejada para após o período 
das campanhas de campo, i.e., entre 2002 e 2004.

Grupo de Planejamento Científico do LBA

Entre 1992 e 1995, o plano cientifico do LBA foi realizado por um grupo ad hoc denominado 
Grupo de Planejamento Cientifico do LBA (" LBA Science Planning Group “ ), através de uma 
serie de encontros e workshops, os quais foram realizados e patrocinados por instituições 
brasileiras e internacionais. Dentre as instituições brasileiras, podemos destacar o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e 
a Universidade de São Paulo (USP). No âmbito internacional, o Programa Internacional da 
Geosfera-Biosfera (IGBP), projeto "Biospheric Aspects of the Hydrological Cycle“ (BAHC), 
Programa Mundial de Pesquisas Climáticas (WCRP), componentes " Global Energy and Water 
Cycle Experiment" (GEWEX) e "International Satellite Land Surface Climatology Project" 
(ISLSCP), Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), dos EUA, União Europeia, 
Instituto Inter-americano para Pesquisas sobre Mudanças Globais (IAI) e Organização das 
Nações Unidas para Cultura, Ciência e Educação (UNESCO).



Plano experimental conciso do LBA

Durante a 'ase preparatória ao 

LBA, as se Juntes pessoas 

contnou. ram oara o 

planeiamento cientifico ao 

LBA s o e j cooraenacao ae C  

4  NoOre Dentro ae Prew s á o  

de Temao e Estudos 

Climáticos instituto Nacional 

de Pesau sas Espaciais. 

Cacnoeira Paulista. Brasm

Edição ao P ano Experimental 

Conciso C  4  Xobre. 4  1 

Dólman j  n  C Gasn. D l  

Jacob. 4  C  anelos. P Kabat. 

M  Keller. . 4  Marengo. R I  

McNeal 1 \  lehllo. P J. Sellers. 

D.E. Wicklano. S C. Wofsy. 

R.W.A. Hiit/es 4  tradução do 

Inglês para o Português foi 

feita p o r M  D Ovama Pro/eto 

grafico e lai -out SC-DLO. 

Wageningen Holanda

A m é r ic a  d o  S u r :  G  F isch , J .A . M a r e n g o ,  C . A  N o b r e .  M .  O v a m a ,  J, T o m a s e ila ,  G . T s u z u k i iC e m r o  a e  P re v is ã o  a e  T e m p o  e  E s tu a o s  

C iim a t ic o s .  I n s t i t u to  N a c io n a l d e  P e s q u is a s  E s p a c ia is , C a c h o e ira  P a u lis ta ,  B ra s il) , P A lv a lá ,  R. A lv a lâ ,  D . A lv e s , G . B a t is ta ,  R. G ie io w .  V . 

K ir c h h o f f ,  T K ru g ,  A , M a n z i.  E. N o v o ,  N .J F e r re ira ,  Y . S h im a b u k u r o ,  J. S o a re s . C , Y a n a s s e  ( I n s t i tu to  N a c io n a l Oe P e s o u is a s  E sD acia is , S ão  

Jo se  O os C a m o o s .  B ra s il) , P A r ta x o  ( I n s t i tu t o  d e  F is ica , U n iv e rs id a d e  d e  S â o  P a u lo ,  S ã o  P a u lo .  B ra s il) ,  L. B ra v o  (U m v e rs id a d  S im o n  B o lív a r ,  

C a ra c a s , V e n e z u e la ) .  Y  B io t,  J. F e rra z , B. F o rs b e rg ,  N . H ig u s h i,  F. L u iz á o , B N e ls o n .  A  N o b r e  ( I n s t i tu t o  N a c io n a l d e  P e s q u is a s  a a  A m a z ó n ia ,  

M a n a u s .  B ra sm , W  G u im a rá e s ,  J .-L . G u y o t  ( D e p a r ta m e n to  N a c io n a l d e  Á g u a s  e  E n e rg ia  E lé tr ic a ,  B ra s ília , B ra s il) . C . C e rn ,  L. M a r t t n e l l i .  R. L. 
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S ilva  D ia s , P L S ilva  D ia s  ( I n s t i tu to  A s t r o n ó m ic o  e  G e o f ís ic o ,  U n iv e rs id a d e  d e  S â o  P a u lo ,  S ão  P a u lo ,  B ra s il) ,  N . I .  D ia s  (U n iv e rs ia a o e  F e o e ra i 

d e  P a ra n a . C u r it ib a ,  B ra s il) , R, L y ra  (U n iv e rs id a d e  F e d e ra l d e  A la g o a s .  M a c e ió ,  B ra s il) ,  E.P. R o c h a , R. S o u z a  (U n iv e rs id a d e  F e d e ra l d o  P a ra . 
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C o lo m b ia i ,  T G a rc ia  V ilc a  (S e rv ic io  N a t io n a l  d e  M e t e o r o lo g ia  y  H id r o lo g ia ,  L im a , P e ru ) , A .  M i r a n d a ,  H  M i r a n d a  (U n iv e rs id a d e  N a c io n a l d e  

B ra s il ia .B ra s il ia .  B ra s il) , O , C a b ra l ,  C . C a s t i l la ,  M  K a n a s h ir o .  T Sá (E m p re s a  B ra s ile ira  d e  P e s q u is a  A g r o p e c u á r ia ,  B ra s il) ,  W  d e  M e l lo  

(U n iv e rs id a d e  F e d e ra l F lu m in e n s e ,  N i te r ó i ,  B ra s il) ,  A  M o z e to  (U n iv e rs id a d e  F e d e ra l d e  S á o  C a r lo s ,  S á o  C a r lo s .  B ra s il) , B D ia s  ( M in is té r io  d o  

M e io  A m b ie n te ,  d o s  R e c u rs o s  H íd r ic o s  e  d a  A m a z ó n ia  L e g a l,  B ra s ília , B ra s ii) , E. S a la t i (F u n d a ç ã o  B ra s iie ira  p a ra  o  D e s e n v o lv im e n to  

S u s te n tá v e l,  R io  d e  J a n e iro ,  B ra z il) .  J. C e b a llo s  (U n iv e rs id a d e  F e d e ra l d e  P a ra íb a , C a m p in a  G ra n d e ,  B ra s il) ,  I.F  B ro w n  (U n iv e rs id a d e  F e d e ra l 

d o  A c re ,  R io  B ra n c o , B ra s il) , E. R eis ( I n s t i tu t o  d e  P e s q u is a s  E c o n ó m ic a s  A p l ic a d a s .  B ra s íl ia ,  B ra s il)

Europa: A  J D ó lm a n ,  R .W .A . H u t |e s ,  P. K a b a t  ( D L O  W in a n d  S ta r in g  C e n t r u m  f o r  In te g r a te d  L a n d , S o il a n d  W a te r  R e s e a rc h , W a g e n m g e n ,  

N e th e r la n o s ) ,  M  B e a u m o n t  ( U n i te d  K in g d o m ) ,  A .  B e c k e r  (P o ts d a m  In s t i t u t  f u r  K l im a fo lg e n  F o rs c h u n g ,  P o ts d a m . G e rm a n y ) ,  P.

B e s s e m o u lin ,  J .-C  C a lv e t,  J. N o ilh a n  ( C e n t r e  N a t io n a l  d e  la  R e c h e rc h e  M e t e o r o lo g iq u e ,  T o u lo u s e ,  F ra n c e i,  M .  B o n e ll (U N E S C O , P aris, 

F ra n c e ) , A  D . C u lf .  J. H . C . G a s h , M  G . H o d n e t t .  J. R o b e r ts ,  I. W n g h t  ( I n s t i tu te  o f  H y d r o lo g y ,  W a l l in g f o r d ,  U n i te d  K in g d o m ) ,  J. G ra c e  

( U m v e r s t i t y o f  E d in b u r g h ,  E d in b u r g h ,  U n i t e d  K m g d o m ) ,  M .G .  In c la n ,  A . J o c h u m  (D e u ts c h e  L u f t  u n d  R a u m fa h r t ,  O b e r p f fa fe n h o fe n .  

G e rm a n y ) .  P E 0  C o n n e ll  (U m v e r s ity  o f  N e w c a s t le  u p o n  T y n e , N e w c a s t le ,  U n i t e d  K m g d o m ) ,  H  B ilm g  (F re ie  U m v e rs i ta t ,  B e r lm , G e r m a n v i.

L .A  B ru i|n z e e l.  H F V u g ts  (V r i je  U n iv e r s ite it .  A m s te r d a m ,  N e th e r la n d s ) ,  F F ie d le r  ( I n s t i tu t  f u r  M e t e o r o lo g ie  u n d  K lim a fo r s c h u n g ,

K a r ls ru h e .  G e r m a n y i,  R H a v e r k a m p  (U m v e r s ite  J o s e p h  F o u r ie r .  G r e n o b le ,  F ra n c e ) ,  G . G r a v e n h o r s t  (G e o r g  A u g u s t  U n iv e rs ità t ,  G o t tm g e n  

G e rm a n y ) ,  W  K la a s s e n  (R ijk s u m v e r s ite i t ,  G r o n in g e n ,  N e th e r la n d s ) ,  H . P. S c h m id  (E id g e n o s s is c h e  T e c h m s c h e  H o c h s c h u le Z ü r ic h ,  Z ü r ic h ,  

S w itz e r la n d ) .  J T e n h u n e n  iB i t õ k  U n iv e rs ita t ,  B a y r e u th ,  G e r m a n y ) .  R. V a le n t in i  ( U n iv e rs ita ' d e g l i  S tu d i d e lia  T u s c ia , V ite r b o ,  I ta ly )

EUA: A  ) J a n e to s , R J. M c N e a l.  D .E . W ic k la n d  (N A S A  H e a d q u a r te rs ,  W a s h in g to n .  D is t r ic t  o f  C o lo m b ia ) ,  T. D u n n e .  J. M e la c k  (U m v e rs ity  o f  

C a l i fó r n ia ,  S a n ta  B a r b a ra .C a l i fo r n ia ) ,  D . F í tz ja r ra ld  ( S ta te  U m v e rs i ty  o f  N e w  Y o r k .  A lb a n y ,  N e w  Y o r k ) ,  F. H a ll,  C . K u m m e r o w ,  J R a n s o n . P. 

S e lle rs  (N A S A  G o d d a r d  S p a c e  F l ig h t  C e n te r ,  G r e e n b e l t ,  M a ry la n d ) ,  D .J . J a c o b , S .C . W o fs y  (H a rv a rd  U n iv e rs ity .  C a m b n d g e ,

M a s s a c h u s s e tts ) ,  M .  K e l le r  ( U n i t e d  S ta te s  D e p a r tm e n t  o f  A g r ic u l tu r e .  R io  P íe d ra s , P u e r to  R ic o ), T. .K r is h n a m u r t i  (F lo r id a  S ta te  U m v e rs ity ,  

T a la h a s s e , F lo r id a ) ,  D . L e n s c h o w  ( N a t io n a l  C e n t r e  f o r  A tm o s p h e n c  R e s e a rc h , B o u ld e r ,  C o lo r a d o ) ,  J. M e l i l lo ,  C . N e il,  P S te u d le r  ( M a n n e  

B io lo g y  L a b o r a to ry ,  W o o d s  H o le ,  M a s s a c h u s s e t ts ) .  R. N e w e ll  (M a s s a c h u s s e tts  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o lo g y ,  M a s s a c h u s s e tts ) ,  S .D . P rm c e , E. 

R a s m u s s e n  lU m v e r s ity  o f  M a r y la n d ,  C o l le g e  P a rk , M a ry la n d ) ,  D .P . L e t te n m a ir e r ,  J. R ic h e y  ( U n iv e rs it y  o f  W a s h in g to n ,  S e a tt le ,  W a s h in g to n ) ,

J. S h u t t le w o r t h  lU m v e r s ity  o f  A r iz o n a ,  T u c s o n , A r iz o n a ) ,  P. C r i l l ,  D . S k o le ,  C .J . V õ r õ s m a r t y  ( U m v e r s ity  o f  N e w  H a m p s h ire ,  D u rh a m ,  N e w  

H a m p s h ire ) ,  E. D a v id s o n ,  R. H o u g h to n ,  D . N e p s ta d  ( W o o d s  H o le  R e s e a rc h  C e n te r ,  W o o d s  H o le .  M a s s a c h u s s e t ts ) ,  L. S te rn b e r g  (U m v e rs ity  

o f  M ia m i ,  C o ra l G a b le s ,  F lo r id a ) ,  S. T r u m b o r e  ( U m v e r s ity  o f  C a l i fó r n ia ,  I r v in e ,  C a l i f ó r n ia ) ,  A .  F re e m a n ,  S. S a a tc h i (Je t P ro p u ls io n  L a b o r a to ry ,  

C a l i fó r n ia ) ,  E. F e rn a n d e s  ( C o r n e ll  U m v e rs i ty ,  I th a c a ,  N e w  Y o rk )
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Organizacao e gerenciamento

Escritórios do projeto LBA

0 endereço de contato do escritono central do LBA, responsável pela coordenação geral e das 
contribuições sul-amencanas, e:
Dr C.A. Nobre ou Dr J. A. Marengo
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
Instituto Nacional ae pesquisas Espaciais
Rodovia Presidente Dutra, km 40
Caixa Postal 01
12630-000 Cachoeira Paulista, SP 
Brasil
Tel: (012) 560 8400 
Fax (012) 561 2835
email: nobre@cptec.mpe.br; marengo@cptec.mpe.br

O endereço de contato do escritório do LBA, na Europa, responsável pela cooraenacão das 
j contribuições europeias, e:
| Dr P Kabat, Dr R.W.A. Hutjes, Dr. A.J. Dólman
i DLO Winand Stanng Centre for Integrated Land, Soil and Water Research 
j Marijkeweg 11/22 
! PO Box 125

NL-6700 AC Wagemngen 
| Netherlands 
; Tel.+31 317 474299 

Fax:+31 317 424812
emaii: kabat@sc.dlo.ni; hutjes@sc.dlo.nl; dolman@sc.dlo.nl

i O endereço de contato ao escritório do LBA, nos Estados Unidos, responsável peia 
i coordenação das contribuições norte-americanas, e:
: Dr A C. Janetos, Dr RJ. McNeal, Dr D. Wickland

National Aeronautics ana Space Administration, Headquarters, NASA Code YS 
! 300 E Street SW -
j 20546 Washington, Distnct of Columbia
| United States of America
I Te l:+1 202 358 0272
I Fax:+1 202 358 2771

email: ajanetos@leda.hq.nasa.gov; jmcneal@mtpe.hq.nasa.gov; dwicklan@mtpe.hq.nasa.gov
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Referência: Proc. PGR N° 08100.002250/98-08

Autuado e encaminhado a 6a CCR.

CCA, em 23/04/98.

Dalvalice Mana Mendonça Chaves 
Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo
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Distribuição:

Data:

à

Responsável;

-  "  M IN IS T É R IO  P Ú B L IC O  F E D E R A L
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

P O R T A R IA  N “ 021 DL 02  DP J U N H O  DF. 1997

O  M IN IS T É R IO  P Ú B L IC O  F E D E R A I N O  E S T A D O  D O  A M A 7 0 N A S ,
a tra v és  o P rocurador R eg ion a l dos D ireitos do C id adão , no uso do suas n liib u içõ es legais, quu  lho foram  
c o n te n d a s  polo  art. 179 , inc. III, da C onstitu ição  Todoio l, o m l 30, inn. I, cia Lei C om plem entar n" 79/9?., o a in d a  
no nrt F.® d a  l ei n # 7 .3 -17 /80 , e

C O N S1D E R A N LX .) o cresc im ento  indiscrim inado da co le ta  du m ateria l 
bio lógico de es p é c ie s  da fau n a  flora silvestres am azô n ica  o sua rem essa p ara  grandos laboratórios  
in ternac io na is , lo ca lizad o s  n o ta d a m e n te  nos E U A , A ustrália , A lem an h a , etc,.

C O N S ID E R A N D O  que la is  ativ idades necessitam  de autor D a ç ã o  e  
1isi:8lÍ7cjçâo dos órgãos fed era is  com peten tes , podendo  configurar crim e contra o patrim ônio  dn U n ião , na  
m o d a lid ad e  d e  usurpação , p roduzii bons ou explorar m atéria  prim a p erten cen tes  à U n ião , sem  au to rização  legal 
ou em  d esaco rd o  com  as o brig açõ es  im postas pelo titulo autor i/a liv o . nos term os do art. 7 "  da l e i  n® 8 1 7 8 /9 1 ,

C O N S ID E R A N D O  q ue a apro priação  de tal m ateria l b io lógico poderá  
resultar n a  o b ten ção  tecno lóg ica  de m icroorganism os transgêruoos por parte  de laboratórios in ternacionais , 
p a te n te á v e is  p e la  lei b ias ilo ira , na form a do art. 18, III d a  I oi 9  7 /9 /9 0 ;

C O N S ID E R A N D O  q ue tal ap ro p ilaçâo  irregular configura a  cham ada  
"b io p lra la r ia " , les iva à so b eran ia  o eco no m ia  do pais o ò sua com unidade c ientífica no exercíc io  [.'leno do direito  
sobre  sua b iod ivers idade;

C O N S ID E R A N D O  preced entes  nessa m atéria  em  q ue a Indústria  
fo im a c ò u tic a  in ternac ional a tia v ó s  d a  I ox C h a s e  Conter p a ten teou  na E uropa e L U A  a p lanta  "chá do quebra"  
l> h ila n tu s ,  útil no tra tam en to  d a  h epatite , sem qualqum  ind icação  do p ro cedên cia  googrãlic.a, a lém  do  
p a te n te a m e n to  do a y /m a s c a  ou san /o  dorme, por p a rle  ria In ternational P lants M ed ic in e  C oorporation  do grupo  
l o ron  M ille i, seg un d o  a lei am e ric a n a  que perm ite  esse  tipo de patenteam ento;

RESOLVE:

I) Instaurar IN Ü U íi R U O  CIVIL P Ú B L IC O  para apurar os ta los em  todas as  
suas c ircunstâncias , e se for u caso  adotar as m edidas adm inistrativos e judiciais cabíveis;

II) Dotorm inar as seguin tes providências:

a) registro, au tu ação  e  pub licação  da presente  P ortaria  no Im prensa

Oficial;
b) expodiçâo  da oficio  inqu is itório  aos órgãos fed era is , IRAM A, I U N A I, 

C N P Q  e I UA, p a ra  q ue p ie s le m  in fo rm ações no p razo  d e  1Í- d ias , sobre  a re lação  de pesquisas cientificas  
a u to riza d a s  e em  tram itação  que im portem  em  rem essa d e  m atei ial b io lógico para o exterior;

c) a d es ig n ação  da servidora W a ld iv ia  le ix e ira  do N ascim ento  p a ta

secre taria r os trabalhos,

d) a presidência  dos trabalhos ficará  a cargo  deste  Procurador

Jtfticfcnaü j t / 1va ..-i
S É R G IO  L A U R ÍA  I E R R L IR A  

P ro c u ra d o r d a  R e p ú b lic a  
P ro c u ra d o r  R e g io n a l dor. D ire ito s  d o  C id a d ã o

RECEBIDO eM.



M IN IS T É R IO  P Ú B L IC O  F E D E R A L
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação CJ n° 027/2006 Brasília, 26 de abril de 2006

Destinatário: Dra. Deborah Duprat r

Procedimento Administrativo n° 08100.002250/98-08. 3
Assunto: Relatório Final da Comissão da Biopirataria.

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora,

Foi instaurado, nesta Câmara, dossiê de acompanhamento da Comissão 

criada pela Câmara dos Deputados para apurar notícias de exploração e comercialização 

ilegal de plantas e material genético na Amazônia.

Dos autos consta, tão somente, o relatório final das atividades da referida

Comissão.

Em agosto de2004 foi instaurada, na Câmara dos Deputados, Comissão 

Parlamentar de Inquérito para Investigar o Tráfico de Animais e Plantas Silvestres Brasileiros, 

a Exploração e Comércio Ilegal de Madeira e a Biopirataria no País.

A Coordenadoria Jurídica vêm acompanhando as atividades da CPI, 

mantendo os membros da Câmara sempre atualizados acerca de seus andamentos.

Dessa forma, sugiro o arquivamento do presente procedimento, em razão da 

perda de seu objeto, o que não prejudicará o acompanhamento das atividades da nova 

Comissão.

À consideração de Vossa Excelência.

Atenciosamente,

lA lrf^D Á N IE LA  LEÍlrE \NEGOCIO
CO O RDENADO RIA JU R ÍD IC A /6a CCR/M PF
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ATA DA 316a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Aos 5 (cinco) dias do mês de junho de 2006, a partir das 14h, na sede da Procuradoria Geral da
República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão ordinária da 6a Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes Dra. Deborah Macedo Duprat de
Britto Pereira, o Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
Foram objeto de discussão e deliberação os seguintes procedimentos administrativos:
1. Procedimento Administrativo n° 08100.002976/92-10. Assunto: Possível lesão a direitos da 

Comunidade Indígena Assurini do Trocará em virtude da construção da rodovia PA 156 em 
suas terras. Promoção de Arquivamento às fls. 307/310. Procurador Oficiante: Dr. José 
Nilson de Lírio, Procurador da República no Município de Marabá/PA. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Não homologado o arquivamento, pelas razões apontadas no 
Parecer Técnico n° 60/2006, emitido pela Coordenadoria Antropológica. Devem os autos 
retomar à Procuradoria da República em Marabá, para a devida solução da questão. Registre- 
se não haver necessidade de designação de novo Procurador, porque, após a emissão do 
despacho de arquivamento, houve remoções sucessivas. Unânime.

2. Procedimento Administrativo n° 08100.002250/98-08. Assunto: Relatório final da Comissão 
da Biopirataria na Amazônia. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, 
encaminhando-se o Relatório à Coordenadoria de Documentação e Informação, para integrar o 
acervo. Unânime.

3. Procedimento Administrativo n° 08100.007770/9-17. Assunto: Acompanhamento do 
Projeto de Lei n° 4800/98, que trata da preservação da honra e dignidade de grupos sociais, 
étnicos e religiosos. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, mantendo- 
se o acompanhamento do PL e sua respectiva movimentação por via eletrônica. Unânime.

4. Procedimento Administrativo n° 08100.007773/98-13. Assunto: Acompanhamento dos 
PDLs n° 23 e 24, de 1998, que autorizam, nos termos do §3° do art. 231, aproveitamento de 
recursos hídricos em terras indígenas, exclusivamente para fins de transporte fluvial. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, em razão da perda de seu objeto. Unânime.

5. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009216/2000-93. Assunto: Acompanhamento da 
Proposta de Emenda Constitucional n° 618/98, que trata do patrimônio genético e aplicação 
das questões pertinentes às sociedades indígenas. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Pelo arquivamento, em razão da perda de seu objeto. Unânime.

6. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009368/2001-77. Assunto: Construção de 
barragens e hidrovias nos rios Araguaia, Tocantins e das Mortes. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, eis que a questão está sob acompanhamento das 
Procuradorias da República vinculadas. Unânime.

7. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007979/2002-61. Assunto: Acompanhamento do 
Projeto de Lei n° 1.769, de 1999, que dispõe sobre o contrato de parceria agrícola indígena e dá 
outras providências. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, em razão 
da perda de seu objeto. Unânime.

8. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008782/2002-40. Assunto: Acompanhamento do
Projeto de Decreto Legislativo n° 469/2002, que trata do pagamento de benfeitorias derivadas 
de ocupação de boa-fé aos ocupantes não índios da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, mantendo-se o
acompanhamento do PL e sua respectiva movimentação por via eletrônica. Unânime.
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9. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005054/2003-67. Assunto: Acompanhamento da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 58/2003, que dispõe sobre a convalidação de alienações 
de terras procedidas pelos Estados na faixa de fronteira. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Pelo arquivamento, mantendo-se o acompanhamento do PL e sua respectiva 
movimentação por via eletrônica. Unânime.

10. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005250/2003-31. Assunto: Acompanhamento da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 579/2002, que propõe que a demarcação de terras 
indígenas seja submetida à aprovação do Congresso Nacional. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Pelo arquivamento, mantendo-se o acompanhamento do PL e sua respectiva 
movimentação por via eletrônica. Unânime.

11. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009506/2003-80. Assunto: Acompanhamento do 
Projeto de Lei n° 433/2003, que inclui a disciplina “História e Cultura Indígena” no currículo 
oficial de ensino. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, mantendo-se o 
acompanhamento do PL e sua respectiva movimentação por via eletrônica. Unânime.

12. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009507/2003-24. Assunto: Acompanhamento do 
Projeto de Lei n°7/2002, que institui mecanismos de ação afirmativa em prol da população 
indígena. Relatora: Pelo arquivamento, com registro e acompanhamento do PL por meio 
eletrônico. Unânime.

13. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001390/2004-11. Assunto: Acompanhamento da 
Ação Civil Pública n° 2003.60.03.000742-2, que trata da manutenção das condições de vida da 
Comunidade Ofayé-Xavante. Relator: Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. Decisão: Pelo 
seu arquivamento, unânime.

14. Procedimento Administrativo n° 1.13.000.000066/2002-66. Assunto: Conflitos resultantes 
da construção e asfaltamento da BR 174 e da implantação de restrição de uso em determinado 
horário do trecho que atravessa a T.I. Waimiri Atroari. Promoção de Arquivamento à fl. 201. 
Procurador Oficiante: Dr. Ricardo Kling Donini, Procurador da República no Estado do 
Amazonas. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

15. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.000730/2004-27. Assunto: Conflitos entre 
indígenas no Centro de Convívio Orlando Vilas Boas, localizado em Sobradinho/DF. 
Promoção de Arquivamento às fls. 21/23. Procurador Oficiante: Dr. Francisco Guilherme 
Vollstedt Bastos. Relator: Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

16. Procedimento Administrativo n° 1.19.000.000281/2006-77. Assunto: Pedido de liberação de 
recursos para ações de saúde em comunidades indígenas do Estado do Maranhão. Promoção de 
Arquivamento à fl. 9. Procurador Oficiante: Dr. Juraci Guimarães Júnior, Procurador da 
República no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

17. Procedimento Administrativo n°1.21.000.000794/2001-15. Assunto: Notícia de
descumprimento de convênio celebrado entre a Universidade para o Desenvolvimento do 
Estado e da Região do Pantanal -  Uniderp e a Fundação Nacional do índio. Promoção de 
Arquivamento às fls. 114/116. Procurador Oficiante: Dr. Wilson Rocha de Almeida Neto, 
Procurador da República no Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Eugênio José . 
Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

2



I

t

M IN IS T É R IO  P Ú B L IC O  F E D E R A L

18. Procedimento Administrativo n° 08112.001180/98-04. Assunto: Acompanhamento do 
processo de identificação da Comunidade Negra Rural de Porto Coriz, situada no Município de 
Leme do Prado/MG, como remanescente de quilombo. Promoção de Arquivamento às fls. 
1002/1004. Procurador Oficiante: Dr. Eduardo Morato Fonseca, Procurador da República no 
Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

19. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.000040/2003-90. Assunto: Apuração das 
condições de funcionamento da Casa de Saúde do índio, integrante do Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena, sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde -  Funasa, de 
execução local a cargo do Distrito Sanitário Especial de Governador Valadares. Promoção de 
Arquivamento às fls. 187/189. Procurador Oficiante: Dr. Eduardo Morato Fonseca, 
Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos 
Santos. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

20. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.004046/2004-17. Assunto: Apuração de prática 
discriminatória e depreciativa dos princípios morais, culturais e religiosos do Povo Indígena 
Caxixó. Promoção de Arquivamento às fls. 30/32. Procurador Oficiante: Dr. Eduardo 
Morato Fonseca, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Brasilino 
Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

21. Procedimento Administrativo n° 1.23.000.000330/2005-68. Assunto: Denúncias de descaso 
e irregularidades atribuídas à Administração da Funai em relação à Casa do índio, bem como 
de violência contra os servidores que prestam serviço na referida Casa. Promoção de 
Arquivamento às fls. 192/195. Procurador Oficiante: Dr. Regis Richael Primo da Silva, 
Procurador da República no Estado do Pará. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

22. Procedimento Administrativo n° 1.26.000.000430/2000-78. Assunto: Acompanhamento das 
questões que envolvem a Comunidade Indígena Xucuru. Promoção de Arquivamento às fls. 
450/486. Procurador Oficiante: Dr. Marcos Antônio da Silva Costa, Procurador da República 
no Estado de Pernambuco. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

23. Procedimento Administrativo n° 1.26.001.000093/2004-32. Assunto: Dificuldades 
existentes no âmbito da saúde indígena para o Povo Truká, especialmente nas áreas da Aldeia 
Jatobazeiro e Aldeia Tapera. Promoção de Arquivamento às fls. 40/41. Procuradora 
Oficiante: Dra. Vanessa Gomes Previtera, Procuradora da República no Município de 
Petrolina/PE. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

24. Procedimento Administrativo n° 1.26.001.000030/2005-67. Assunto: Apurar o cumprimento 
do disposto no Decreto n° 3.877/01, relativo à aceitação de certidão de nascimento emitida pela 
Funai no cadastro único para programas sociais do Governo Federal. Promoção de 
Arquivamento às fls. 113/114. Procuradora Oficiante: Dra. Mona Lisa Duarte Abdo Aziz 
Ismail, Procuradora da República no Município de Petrolina. Relator: Dr. Brasilino Pereira 
dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

25. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.000083/2000-71. Assunto: Dispensa de registro ^  
de nascimento civil para ihdígenas que disponham do Registro Administrativo 4da Funai. \  
Promoção de Arquivamento às fls. 22/24. Procurador Oficiante: Dr. Juliano Stella Karam,
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Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Dr. Eugênio José 
Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

26. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.000476/2006-71. Assunto: Negativa de matrícula 
de indígena no ensino fundamental. Promoção de Arquivamento às fls. 23/25. Procurador 
Oficiante: Dr. Juliano Stella Karam, Procurador da República no Estado do Rio Grande do 
Sul. Relator: Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime

27. Procedimento Administrativo n° 1.29.008.000040/2005-21. Assunto: Invasão de terras de 
quilombos por fazendeiros do Município de Santa Maria e fechamento de poço de água em 
quilombo no Município de Formigueiro. Promoção de Arquivamento às fls. 19/20. 
Procurador Oficiante: Dr. Rafael Brum Miron, Procurador da República no Município de 
Santa Maria. Relator: Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

28. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000282/2003-37. Assunto: Implantação de 
projeto de irrigação na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, pela Missão Evangélica Sem 
Fronteiras, sem autorização da Funai. Promoção de Arquivamento às fls. 113/115. Procurador 
Oficiante: Dr. Maurício Fabretti, Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

29. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000157/2004-16. Assunto: Acompanhamento da 
Ação de Reintegração de Posse n° 2002.42.00.000997-5, que tramita na 2a Vara da Justiça 
Federal de Roraima, relacionada a conflitos fundiários na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 
Promoção de Arquivamento às fls. 228/229. Procurador Oficiante: Dr. Maurício Fabretti, 
Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

30. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000553/2005-16. Assunto: Preocupação dos 
Tuxauas da Terra Indígena São Marcos em relação à circulação de não índios na região da 
Cachoeira do Macaco. Promoção de Arquivamento às fls. 58/60. Procurador Oficiante: Dr. 
Maurício Fabretti, Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

31. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000591/2005-79. Assunto: Denúncia de abuso de 
autoridade cometido por policiais federais na casa de moradora da Maloca Arumã. Promoção 
de Arquivamento à fl. 56. Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho Júnior, Procurador da 
República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

32. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000642/2005-62. Assunto: Danos causados à 
estrada de acesso à Comunidade Indígena Anaro por caminhões pesados do 6o Batalhão de 
Engenharia e Construção. Promoção de Arquivamento às fls. 42/43. Procurador Oficiante:
Dr. Maurício Fabretti, Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

33. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000442/2005-05. Assunto: Solicitação de 
mudança do nome da Escola Básica Sede Trentin para Escola Indígena de Ensino Fundamental 
Fen No. Promoção de Arquivamento às fls. 27/28. Procurador Oficiante: Dr. Rubens José 
Calasans Neto, Procurador da República no Município de Chapecó. Relator: Dr. Eugênio José ^  
Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
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34. Procedimento Administrativo n° 08123.030312/99-77. Assunto: Denúncia de desrespeito à 
cultura e tradição da população indígena por parte da Prefeitura Municipal de Mongaguá. 
Promoção de Arquivamento às fls. 224/227. Procurador Oficiante: Dr. Antônio José 
Donizetti Molina Daloia, Procurador da República no Estado de São Paulo. Relator: Dr. 
Eugênio José Guilherme de Aragão. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

35. Procedimento Administrativo n° 1.34.014.000347/2000-78. Assunto: Irregularidades no 
tratamento conferido a jovens indígenas pelo Grupo Aéreo-Terrestre de Operações e 
Salvamento -  GATOS, sediado no Município de Taubaté/SP. Promoção de Arquivamento à fl. 
39. Procurador Oficiante: Dr. José Guilherme Ferra da Costa, Procurador da República no 
Município de São José dos Campos/SP. Relator: Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

36. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000031/2006-56. Assunto: Apreensão de veículo 
de propriedade do IBAMA/To por índios Javaé da Aldeia Boto Velho para utilização em 
operação de retirada de gado da Ilha do Bananal. Promoção de Arquivamento à fl. 25. 
Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do 
Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

DEBORAH MACEDO-DtJPRATEDE BRITTO PEREIRA 
Subprocúradora-Geral qa República 

Coordenadora

EUGÊNIO jJOSÉ GUILHERME DÉ ARAGÃO 
Subprocurador-Geral da República 

Membro J _
3  ... -

BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
SubpTã)Curãdor'-Gêrãl~da~República____

Membro
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MPF/PGR N° 1.00.000.010545/2003-20

Arquive-se, conforme decisão em Ata da 316a Reunião da 6a Câmara de 

Coordenação e Revisão (fls. 147), realizada no dia 5 de junho de 2006.

Brasília, 29 de junho de 2006

Roberto Bemier de M. Pacheco 
Técnico Administrativo 
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