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 A prospecção da biodiversidade - busca na biodiversidade de recursos genéticos 

e bioquímicos que possam ser transformados em produtos comercializáveis - pode se 

tornar um importante mecanismo de geração de benefícios econômicos, sociais e 

ambientais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a conservação da 

biodiversidade, desde que algumas condições sejam satisfeitas.  

 Entretanto, a valoração econômica dos recursos genéticos apresentam valores 

contraditórios. Alguns acreditam que os valores justificam a bioprospecção, enquanto 

outros afirmam que este mecanismo apenas desvia a atenção e recursos de mecanismos 

mais eficientes. Outras questões se colocam além da valoração. Legislações, contratos, 

patentes, royalties, divisão justa e eqüitativa dos benefícios, transferência de tecnologia 

são temas que estão no centro da discussão entre os atores.  

O Brasil está iniciando seu programa de bioprospecção, o PROBEM/Amazônia. 

Para ter uma indicação de como ele deve se comportar, buscou-se apoio nas 

experiências internacionais, INBio e ICBG. Verificou-se que o Brasil tem algumas 

vantagens sobre estes programas, mas os desafios que irá enfrentar não serão pequenos. 

Com ressalvas, acredita-se que esta iniciativa trará resultados positivos para o país. 
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Biodivesity prospecting, the search in biodiversity for genetic and biochemical 

resources that can be transformed into commercial products - may became an important 

way to generate economic, social and enviromental benefits, contributing to economic 

development and to the preservation of biodiversity provided that some conditions are 

satisfied. 

 However, economic valuation of genetic resources shows conflicting values. 

Some believe that values justify bioproprospection, while others argue that this 

mechanism only deviate attention and resources from more efficient mechanisms. 

Others questions are set beyond valuation. Legislation, contracts, patents, royalties, fair 

and equitable division of benefits and technology transfer are topics which are presently 

at the center of the actor's discussion. 

 Brazil is launching its own bioprospection program, PROBEM/Amazônia. To 

have an indication of how it should behave, this thesis sought support on international 

experiences, such as INBio and ICBG. It has been verified that Brazil has some 

advantages over these programs. However, the challenges that it will face are by no 

means insignificant. With reservation, it is believed that this enterprise will bring 

positive results to the country. 
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1 Introdução 

 

O aproveitamento dos recursos genéticos e bioquímicos pelos países ricos em 

biodiversidade - países provedores - pode ser mais um mecanismo para conciliar 

desenvolvimento econômico e social com conservação da biodiversidade. Esses países 

são, na maioria, desprovidos das capacitações técnicas e científicas necessárias e com 

poucos recursos financeiros para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 

portanto incapazes de aproveitar completamente os benefícios que podem ser obtidos 

com a prospecção da biodiversidade - bioprospecção.  

  

A bioprospecção - busca na biodiversidade de recursos genéticos e bioquímicos 

que possam ser transformados em produtos comercializáveis - é realizada há várias 

décadas. As empresas farmacêuticas e os institutos de pesquisa voltados para as áreas da 

saúde são os que mais se dedicam a esta atividade. Oriundos de países consumidores  - 

países avançados tecnologicamente e pobres em biodiversidade - eles utilizam a 

biodiversidade como mais uma fonte de matérias-primas nas pesquisas para o 

desenvolvimento de novas drogas ou outros tipos de produtos. 

 

Até o final da década de 80 as condições nas quais a bioprospecção era praticada 

não eram muito questionadas. A demanda por recursos genéticos e bioquímicos pelas 

empresas farmacêuticas estava em baixa desde o início dos anos 70, pois as pesquisas 

eram baseadas na diversidade molecular provida por processos sintéticos. A introdução 

de novos equipamentos de pesquisa, muito mais rápidos e eficientes, a capacidade de 

testar amostras de produtos naturais foi aumentada de uma média de 10.000 compostos 

por ano para mais de 1.000.000 por ano. Isso possibilitou a volta em larga escala dos 

recursos genéticos e bioquímicos ao P&D das grandes empresas. As fontes de 

biodiversidade preferidas eram as florestas tropicais, que estavam destruídas em ritmo 

acelerado. 

 

Os países provedores de biodiversidade não impunham muitas restrições às 

pesquisas conduzidas pelas empresas ou institutos de pesquisa estrangeiros. Às vezes, 
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pesquisadores locais eram convidados a participar de projetos, mas com funções 

limitadas e em muitos casos, serviam apenas como guias para a coleta de amostras em 

campo. O depósitos de amostras do material coletado em instituições específicas era 

uma das maiores solicitações dos países. Os benefícios gerados, que poderiam ser 

expressivos caso um novo medicamento fosse desenvolvido e obtivesse sucesso no 

mercado, não eram compartilhados. Os países provedores pouco ou nada recebiam pelos 

recursos genéticos e bioquímicos, enquanto os desenvolvedores dos produtos ficavam 

com os lucros. 

 

Havia um entendimento global que considerava os recursos genéticos como 

patrimônio da humanidade, e portanto de livre acesso. A partir do final dos anos 80 e 

início de 90 essa tese começou a ser questionada, especialmente pelos países 

provedores. Eles perceberam que poderiam alavancar recursos através de sua 

biodiversidade. 

 

A base do questionamento foi a soberania dos países sobre seus recursos 

genéticos e bioquímicos. Assim como os recursos naturais, a exploração da 

biodiversidade não poderia ser conduzida livremente, pois os "proprietários" deveriam 

permitir e ser recompensados. 

 

O embate entre as visões das empresas, que queriam conservar a biodiversidade 

- vista como fonte promissora de moléculas e genes que poderiam se tornar produtos 

rentáveis - e os países provedores, que queriam obter rendimentos pelo acesso à 

biodiversidade,  possibilitando custear a conservação da biodiversidade e promover o 

desenvolvimento interno levaram às negociações que resultaram na Convenção sobre 

Diversidade Biológica - CDB. 

 

Assinada em 1992 por mais de 120 países, provocou grandes mudanças no 

enfoque sobre diversos assuntos relacionados ao manejo sustentável da biodiversidade, 

como conservação in-situ e ex-situ, uso sustentável dos recursos biológicos, acesso aos 

recursos genéticos e tecnologias relevantes, repartição dos benefícios, biossegurança e 
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provisão de novos e adicionais recursos financeiros. Uma das principais decisões 

implantadas pela CDB foi garantir a soberania dos países sobre seus recursos genéticos. 

 

Com a entrada em vigor da CDB, os projetos de pesquisa de recursos genéticos e 

bioquímicos tiveram que se adaptar às novas condições. Agora, as empresas e 

instituições de pesquisa estrangeiras teriam que pedir autorização prévia para poder ter 

acesso à biodiversidade, e dependendo da capacitação técnica dos países provedores, 

teriam que firmar acordos formais com as instituições legalmente reconhecidas como 

provedoras de biodiversidade. Repartição dos benefícios, inclusive com as comunidades 

tradicionais e povos indígenas, e transferência de tecnologia também teriam 

participações destacadas nos novos projetos de pesquisa. 

 

O primeiro programa de bioprospecção "moderno", embora anterior à CDB, foi 

o da Costa Rica, conduzido pelo INBio, uma organização privada, autônoma e sem fins 

lucrativos. O acordo firmado com a Merck, uma das maiores empresas farmacêuticos do 

mundo, em 1991 foi um marco nestas atividades, causando intensa polêmica. Foi o 

primeiro contrato que concebia o retorno de parte dos benefícios, através de pagamentos 

de royalties sobre os produtos que viessem a ser comercializados, para o país provedor. 

 

No rastro do INBio, outros programas foram desenvolvidos, a maioria conduzida 

por instituições dos países desenvolvidos. Entre eles merece destaque o International 

Cooperative Biodiversity Groups - ICBG patrocinado por instituições do governo 

americano e atuando em diversos países da América Latina e da África. 

 

O Brasil, possuidor da biodiversidade mais rica do planeta, começou a estruturar 

seu próprio programa de bioprospecção em 1997. Era o PROBEM/Amazônia sob a 

responsabilidade da Secretaria de Coordenação da Amazônia, do Ministério do Meio 

Ambiente. Em março de 1999 a Bioamazônia - Associação Brasileira para o Uso 

Sustentável da Biodiversidade da Amazônia - foi qualificada pelo Governo Federal 

como organização social visando implementar o programa. 
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A bioprospecção, apesar de ser considerada por muitos como uma atividade de 

suma importância no desenvolvimento e conservação da biodiversidade, tem sido alvo 

de fortes críticas: 

 

1. Segundo alguns pesquisadores, a demanda por recursos genéticos não conseguirá 

competir com a diversidade e com os custos dos compostos químicos sintetizados, 

produzidos pela química combinatória.  O desenvolvimento da terapia genética e do 

desenho racional de drogas também competem com a biodiversidade quando as 

empresas farmacêuticas decidem seus investimentos em P&D; 

 

2. Algumas empresas alegam enormes dificuldades em negociar com países 

provedores devido à instabilidade política e econômica, às constantes mudanças das 

regras do jogo e outras dificuldades institucionais. Assim, começam a orientar suas 

atenções para a biodiversidade de seus próprios países; 

 

3. Análises econômicas indicam que, devido ao gigantesco número de plantas e 

organismos, os compostos que podem ser descobertos e dar origem às novas drogas 

são tão abundantes que se tornam redundantes ou são tão raros que tornam a 

possibilidade de descoberta muito improvável. Assim, a argumentação sobre os 

valores econômicos que poderiam ser obtidos pela bioprospecção fica enfraquecida; 

e 

 

4. Há também os que consideram o modelo "moderno" da bioprospecção como uma 

nova forma de continuar a exploração dos países desenvolvidos (consumidores) 

sobre os recursos genéticos dos países em desenvolvimento (provedores). O 

interesse das empresas farmacêuticas é transformar estes recursos em commodities, 

trazendo conseqüências desastrosas para todos. 

 

Dentro desse contexto, algumas perguntas são essenciais: Qual será a 

importância da bioprospecção como indutora do desenvolvimento econômico e da 

conservação da biodiversidade para os países provedores? Quais devem ser as 
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interações da bioprospecção com as políticas nacionais de desenvolvimento econômico 

e técnico-científico e de conservação da biodiversidade?  

 

 O objetivo desta tese será analisar os programas de bioprospecção do INBio e do 

ICBG, procurando identificar as bases legais e institucionais existentes e os problemas 

que afetaram as implementações e o desenvolvimento destes programas. Esta análise 

será comparada com a implementação do PROBEM/Amazônia e servirá para indicar as 

perspectivas do Programa brasileiro. 

 

Inicialmente será realizada uma revisão da literatura sobre a valoração 

econômica da biodiversidade. Em seguida serão vistos os conceitos que fundamentam 

os programas de bioprospecção, que permitirá um melhor entendimento dos programas 

em andamento que serão descritos e analisados. Por fim os programas serão comparados 

e serão indicadas as perspectivas para o PROBEM/Amazônia. 
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2 Valoração econômica da biodiversidade 

 

O contexto de perda da biodiversidade motivou o interesse da valoração 

econômica pelo tema. O crescimento populacional e as decorrentes expansões das 

atividades econômicas, especialmente a agricultura e a pecuária, demandam usos 

alternativos do solo, implicando na retirada das coberturas vegetais e na conseqüente 

perda de biodiversidade. Ou seja, este é processo de mudança do uso do solo e para a 

biodiversidade ser conservada, ela tem que competir com os valores econômicos 

gerados por estas atividades (Pearce et al.,1999). 

 

A biodiversidade consiste numa combinação de valores de mercado e de "não-

mercado". Há bens que podem ser valorados diretamente em mercados, como castanhas 

e látex. Contudo, várias das funções prestadas pela biodiversidade não são negociadas 

em mercados. Ninguém paga pelas funções de regulação climática das florestas. A falta 

de mercados para estas funções dificulta a percepção total dos valores econômicos da 

biodiversidade. Assim, estes valores ficam subavaliados, estimulando a conversão do 

solo em cultivos ou pastagens, alternativas de uso do solo que têm valores 

imediatamente identificados pelos mercados através dos preços.  

 

A visibilidade oferecida pelos mercados através da participação de inúmeros 

compradores e vendedores permite que os produtores e pecuaristas criem expectativas 

sobre os valores que poderão ser obtidos em suas atividades. Mesmo que estas 

expectativas não se concretizem, por exemplo, devido a problemas climáticos, a 

existência de um indicador de receita futura (quantidade a ser colhida multiplicada pelo 

preço esperado na safra) gera nos produtores a confiança necessária para que os riscos 

sejam aceitos e os investimentos sejam realizados. 

 

Os usos alternativos de solo refletem uma das questões básicas da economia: 

fazer escolhas. Enquanto as escolhas ficam no campo dos bens privados - quando o 

consumo de um bem por um indivíduo impossibilita o consumo deste bem por outra 

pessoa, o bem é tido como privado - os problemas de preços podem ser resolvidos 

através de negociações. Via de regra estes bens são comercializados em mercados e o 
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acesso aos preços não é um problema crítico. Quando as escolhas envolvem bens 

públicos, a questão fica um pouco mais complexa. Quando diversas pessoas podem 

consumir um bem coletivamente ou sem que o consumo de um  impeça o consumo de 

outro, o bem é considerado público. Estes bens geralmente não são comercializados, 

portanto não são precificados.  

 

Num contexto de tomada de decisões sobre alocações de recursos, as avaliações 

de cada recurso devem ser comparáveis. No mercado, um indivíduo faz sua opção de 

consumo comparando sua disposição a pagar (WTP1) com o preços de um bem. Caso 

sua WTP seja maior que o preço, efetuará a compra. Os bens privados já são valorados 

através dos preços de mercado. Os bens públicos precisam ser valorados. Imputar 

valores aos bens e serviços ambientais significa mensurar a WTP para a qualidade do 

meio ambiente em circunstância em que o mercado falha em revelar esta informação 

(Pearce et al., 1994). 

 

A falha de mercado é importante para a alocação de recursos na economia. No 

caso ambiental, as funções econômicas providas pela biodiversidade são ignoradas, 

gerando falta de informações para a tomada de decisão eficiente. Outra falha de 

mercado ocorre quando a substituição de florestas por monoculturas provoca diversos 

danos ambientais, cujos impactos são sentidos por pessoas não beneficiadas pelo 

desmatamento, gerando  externalidade - no caso uma perda no bem-estar para as 

pessoas provocada pelo comportamento de outras pessoas. 

  

Estas falhas de mercado ocorrem pela definição imprecisa dos direitos de 

propriedade sobre os ativos ambientais e sobre a qualidade ambiental. Um indivíduo 

não poderá cobrar por danos a ele causados por terceiros se não tiver direitos de ser 

ressarcido. Sem ter estes direitos, uma empresa localizada a jusante de um rio que 

recebe despejos tóxicos de uma empresa localizada a montante não terá como "cobrar" 

da empresa poluidora pelos prejuízos que ela tem por receber água poluída. 

 

                                                 
1 A abreviação será a mesma usada na literatura internacional, derivada de willingness-to-pay. 
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A biodiversidade está associada ao bem público pois seus serviços de regulação 

de ciclos ecológicos são fundamentais à existência da vida. Toda a população global a 

beneficiária, sendo impossível um indivíduo consumir sozinho estes serviços. Os 

recursos biológicos2 podem ser bens privados, por exemplo, o consumo de um animal 

caçado. 

 

Pelo exposto acima fica clara a necessidade de valorar a biodiversidade. Deve-se 

atribuir valor a biodiversidade para que esta possa ser comparada ao valor das 

alternativas de uso do solo, que representam escolhas reais de alocação de recursos 

escassos.  

 

 

2.1 Valoração econômica 

 

 A valoração econômica é um processo que envolve duas partes: 

 

a) Processo de demonstração: demonstração e mensuração do valor; 

b) Processo de apropriação ou captura: achar meios de capturar o valor. 

 

 

2.1.1 Processo de demonstração 

 

O valor econômico de um bem é o somatório da disposição a pagar (WTP) dos 

indivíduos por este bem, ou seja, esta WTP reflete as preferências individuais pelo bem 

em questão. No contexto ambiental, a valoração econômica reflete as preferências das 

pessoas pelas mudanças no meio ambiente. O que a valoração econômica mensura não é 

o meio ambiente ou a vida, mas a preferência dos indivíduos por mudanças no estado do 

meio ambiente e suas preferências por mudanças no nível de risco de suas vidas (Pearce 

et al., 1994). 

                                                 
2 É importante distinguir recursos biológicos de biodiversidade. Esta deve ser entendida como um todo, 
representando a diversidade dos recursos biológicos e não um simples somatório destes recursos. 
Recursos biológicos podem ser considerados isoladamente e como tal serem apropriados como um bem 
privado. 
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Por refletir as preferências das pessoas, a valoração econômica é um processo 

antropocêntrico. O uso da moeda como unidade de valor permite que sejam feitas 

comparações entre os valores ambientais e os valores do desenvolvimento, em especial 

aqueles envolvendo as alternativas do uso do solo. Segundo Pearce (1999), a moeda 

simplesmente traduz bem-estar ou utilidade não observado em quantidade observável, 

que é o mais conveniente sistema de comparação de ganhos e perdas através do tempo e 

espaço. 

 

 A valoração econômica é apenas mais um valor do meio ambiente ou da 

biodiversidade. Existem diversos outros valores, como o intrínseco, o cultural, o moral, 

o ético, para citar apenas alguns. Todos estes valores, inclusive o econômico, são 

relevantes para o processo de tomada de decisão e devem ser levados em consideração. 

O que difere o valor econômico dos outros é que ele é o único que pode, a princípio, ser 

mensurado e portanto comparado com as outras alternativas. 

 

 Um problema prático da valoração econômica está na credibilidade dos valores 

obtidos em mensurações em que não há mercados aparentes ou que eles sejam 

imperfeitos. O entendimento  incompleto da ciência sobre os feedbacks bioquímicos e 

biofísicos é outro fator que torna a valoração complexa. 

 

Quando os valores econômicos são revelados diretamente pelos mercados, o 

processo de demonstração é relativamente simples e consiste em observar as 

quantidades e os preços nos mercados. Alguns recursos biológicos possuem mercados e 

podem ser valorados diretamente. Porém a maioria das funções providas pela 

biodiversidade não possuem mercados.  

 

 Dentro do contexto de perda da biodiversidade, a valoração econômica focou os 

valores da conservação da biodiversidade. Dessa forma, pode-se tentar comparar os 

custos e benefícios das alternativas de uso do solo com os benefícios da conservação. 

Uma nova tendência está começando a crescer visando um enfoque mais abrangente 
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sobre a valoração da função de suporte da vida provido pela biodiversidade, mas ainda 

existem poucos trabalhos nesta área (Pearce et al., 1999). 

 

A conservação da biodiversidade pode ser entendida como preservação - 

manutenção da biodiversidade em seu estado original, e utilização sustentável - 

consumo dos recursos da biodiversidade num nível que assegure sua manutenção 

(Pearce et al., 1994). A utilização sustentável tem sido considerada a forma mais viável 

de conservação, pois possibilita a geração de benefícios tangíveis para os indivíduos. 

Entretanto, devidos a fragilidade de determinados ecossistemas, a preservação ainda é 

indispensável. 

 

Os custos e benefícios do desenvolvimento podem ser facilmente calculados 

pela existência de mercados e preços. Por sua vez, os benefícios da conservação, como 

visto, não são obtidos somente através de mercados, resultando numa combinação de 

fluxo de caixa e benefícios de "não-mercado". Este fato provoca duas distorções: a) os 

componentes com fluxos de caixa parecem mais "reais" do que aqueles sem fluxos de 

caixa, tendendo a favorecer as opções de desenvolvimento e; b) a não ser que sejam 

desenhados incentivos que internalizem os benefícios "não-mercado" nas alternativas de 

uso do solo, os benefícios da conservação serão deteriorados (Pearce et al., 1994). 

 

Os benefícios da conservação são mensurados pelo valor econômico total 

(VET). Este conceito engloba todos os valores econômicos associados a conservação da 

diversidade biológica conforme a equação abaixo: 

 

VET = valores de uso (VU) + valores de não uso (VNU) 

 

Onde;  VU  = valor de uso direto + valor de uso indireto + valor de opção 

VNU  = valor de existência + valor de legado 

 

Valor de uso direto incorpora duas utilizações dos recursos biológicos: a) 

utilização consumista, tanto da vida selvagem (turismo de caça e pesca) como de 

produtos florestais não madeireiros (frutas e látex, entre outros), possuindo mercados 
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globais e podendo serem valorados através de preços; b) utilização não consumista, 

onde se destacam as atividades de turismo ecológico. 

 

Os valores de uso indireto eqüivalem ao conceito de "funções ecológicas", vitais 

para a manutenção da vida. 

 

Valor de opção refere-se com a quantia de WTP dos indivíduos para conservar a 

biodiversidade para possíveis usos futuros. A bioprospecção é um exemplo prático deste 

valor, pois espécies estudadas ou não, podem servir de fontes para a descoberta de 

novos compostos para o desenvolvimento de drogas para o combate ao câncer ou outros 

tipos de doenças. 

 

Valor de não uso refere-se à valoração não relacionada nem com os valores de 

uso nem com os valores de opção. Pessoas estão dispostas a pagar pela simples 

existência da biodiversidade, mesmo que nunca venham a utilizá-la. Estudos empíricos 

mostraram que o valor de existência pode ser uma parcela substancial do VET. Valor de 

legado representa a preocupação das pessoas em passar ativos ambientais para as futuras 

gerações. 

 

A equação do VET mostra que seus componentes são aditivos, mas podem 

ocorrer conflitos entre os valores, impossibilitando a simples adição. Existem trade-offs 

entre diferentes tipos de valores de uso e entre valores de uso diretos e indiretos.  

 

O Quadro 1 mostra uma taxionomia econômica para a valoração econômica dos 

recursos ambientais. 
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Quadro 1 - Taxionomia econômica para valoração de recursos ambientais 

Valor Econômico Total 

Valores de Uso Valores de Não Uso 

Uso direto Uso indireto Valor de opção Valor de legado Valor de 

existência 

Produtos 

consumidos 

diretamente 

Benefícios 

funcionais 

Valores futuros 

diretos e 

indiretos 

Legado 

ambiental de 

valores de uso e 

não uso 

Valor do 

conhecimento de 

existência 

continuada 

Comida, 

biomassa, 

recreação, 

saúde 

Controle de 

enchentes, 

ciclagem de 

nutrientes 

Biodiversidade, 

hábitats 

conservados 

Hábitats, 

prevenção de 

mudanças 

irreversíveis 

Hábitats, 

espécies, 

genética, 

ecossistemas 

Fonte: Pearce et al. 1992, citado em Pearce et al., 1994. 

 

 

2.1.2 Metodologias de valoração 

 

A segunda parte do processo de demonstração refere-se a mensuração. Existem 

diversas metodologias para valorar bens públicos como as funções "não-mercado" 

providas pela biodiversidade. Existem duas classes de métodos de valoração: a) 

preferências reveladas e b) preferências declaradas, como podem ser  vistas no Quadro 

2. 

Quadro 2 - Principais métodos de valoração 

Preferências reveladas Preferências declaradas 

Preços de mercado Método de valoração contingente 

Método de preço hedônico Método de ranking contingente 

Método do custo de viagem Análise conjunta 

Fonte: Pearce et al., 1999 
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2.1.2.1 Métodos de preferência revelada 

 

a) Preços de mercado 

São utilizados estudos de mercados cuja abrangência dependerá do bem que está 

sendo valorado. Recursos biológicos como produtos florestais não madeireiros, plantas 

medicinais, entre outros produtos podem ser valorados diretamente. Produtos naturais 

que deram origem a produtos farmacêuticos podem ser valorados indiretamente através 

dos mercados dos produtos para os quais foram desenvolvidos. 

 

b) Preço hedônico 

 Utiliza-se um mercado de recorrência para mensurar os custos associados aos 

danos ambientais. São necessárias técnicas econométricas com o objetivo de isolar das 

variações de preços dos ativos do mercado de recorrência os efeitos resultantes dos 

danos ambientais. 

 

c) Custo de viagem 

Mede a WTP das pessoas para pagar pelo uso de lugares, por exemplo, 

recreativos. As diferenças entre os custos de viagem e outros custos podem inferir os 

valores recreativos dos lugares. Deve-se isolar as parcelas relativas a outros benefícios 

que podem ser motivadores da viagem, como compras ou visitas a museus. 

 

2.1.2.2 Métodos de preferência declarada 

 

São utilizados mercados hipotéticos para deduzir preferências onde não há 

mercados de recorrência. Os métodos se baseiam em questionários para serem aplicados 

diretamente num determinado número de pessoas para determinar, direta ou 

indiretamente, suas WTP. 

 

a) Valoração contingente 

É um método baseado em pesquisas através de questionários que procuram 

identificar o valor de uso ou de existência que as pessoas associam à melhoria hipotética 

do meio ambiente. Diversas distorções, como perguntas imprecisas e desinformação dos 
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entrevistados, podem influenciar nos resultados. Apesar de controverso, a abordagem 

direta para estimar a demanda por bens públicos tem sido cada vez mais aceita, tanto 

entre os acadêmicos como entre os formuladores de políticas como um metodologia 

versátil e completa para estimar os benefícios em casos de melhorias ambientais e de 

outros bens públicos (Pearce et al., 1999). 

 

b) Ranking contingente 

Combina os melhores aspectos dos modelos de escolha com um conjunto de 

escolhas menos cognitivo e mais específico. Utilizada em áreas de marketing e 

economia dos transportes, está sendo trazida para aplicações nos problemas ambientais. 

 

c) Análise conjunta 

Também foi trazida do marketing e da economia dos transportes para ser 

aplicada nas questões ambientais. Trata-se de uma metodologia baseada num conjunto 

de pesquisas que buscam modelar preferências para pacotes de características de alguns 

bens e isolar o valor das características individuais dos produtos fornecidos em 

conjuntos com outro. 

 

 A valoração econômica contribui para o debate sobre conservação ao tornar 

explícito o valor dos trade-offs entre as decisões de conservação e desenvolvimento. As 

limitações dos métodos de valoração não podem ser menosprezadas. A condução de 

estudos de valoração deve ser muito criteriosa. Algum valor é melhor do que nenhum, 

desde que tenha sustentação metodológica. 

 

2.1.3 Processo de captura 

 

A valoração econômica da biodiversidade só terá resultados se os valores 

ambientais forem internalizados no sistema de tomada de decisões. O processo de 

captura destes valores é de crucial importância neste momento 

 

 Os mecanismos de captura dos valores da biodiversidade são diversos e variam 

em suas naturezas. 
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 O primeiro mecanismo refere-se à confirmação dos direitos de propriedade. 

Considerando uma situação inicial confusa, com direitos de propriedade mal definidos 

ou inexistentes, caracterizando o livre acesso à biodiversidade, a exploração da 

biodiversidade será elevada. O país possuidor da biodiversidade tenderá a receber muito 

pouco pela exploração de seus recursos, caso haja alguma pagamento. É aconselhado o 

estabelecimento de direitos de propriedade que permitam precificar a biodiversidade, 

como a cobrança de taxas para acessar a biodiversidade (que deve precedida da 

promulgação de Leis de Acesso à Biodiversidade, estabelecendo as condições de acesso 

e repartição de benefícios, entre outros itens que serão abordados no capítulo seguinte). 

 

 O segundo mecanismo aparece quando mesmo quando os direitos de 

propriedade estão definidos. A taxa de acesso à biodiversidade pode não estar 

maximizando as receitas. Bioprospecção e  turismo ecológico são algumas das 

atividades que podem financiar este mecanismo. 

 

 Por fim, o terceiro mecanismo envolve o uso do preço para refletir o valor social 

completo dos ativos. Os direitos de propriedade estão contemplados e as receitas estão 

sendo maximizadas, mas falta cobrar os benefícios da biodiversidade que não são 

negociados em mercados. Os preços não são cobrados diretamente, mas através de 

compensações pelos benefícios externos providos, que podem assumir a forma de fluxos 

de fundos que financiariam o incremento dos benefícios da conservação da 

biodiversidade. Global Environmental Facility - GEF, joint implementaion, Clean 

Development Mechanism - CDM e outros mecanismos seriam possíveis fontes destes 

fundos. 

 

 

2.1.3.1 Bioprospecção e divisão de benefícios 

 

Não há consenso sobre os valores que podem ser obtidos com a bioprospecção. 

As duas abordagens de valoração econômica dos recursos genéticos com potencial uso 
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farmacêutico chegam a resultados opostos; uma proclamando que os valores são 

enormes e a outra chega a valores ínfimos. 

 

A diferença entre estas duas visões está nos valores que são estimados. Enquanto 

uns estimam valores médios outros optam por valores marginais. A estimativa usando 

valores médios considera a probabilidade que espécies gerem produtos comercializáveis 

multiplicada pelo valor comercial ou social do produto (obtidos pelas médias dos preços 

de drogas já comercializadas). Este cálculo gera valores bem superiores aos estimados 

pelos que usam os valores marginais. Estes consideram que o relevante é a contribuição 

marginal de novas espécies para o desenvolvimento de novas drogas. Os resultados 

obtidos mostram que os valores econômicos das espécies marginais é muito pequeno. O 

Quadro 3 mostra algumas destas estimativas coletadas por Pearce (1999). Pearce alerta 

que a comparação entre os valores deve ser cuidadosa, pois partem de pressupostos 

distintos e seus valores originais foram atualizados para 1998 através de uma taxa média 

de inflação de 3%. 

Quadro 3 - Estimativas de valor medicinal de plantas (preços de 1998) 

Estudo Valor Comentários 
Principe, 1991 US$ 28,4 milhões por espécie 

não testada, por ano 
Valor anual de US$37,5 bilhões por 
espécie de sucesso dividido pela 
probabilidade de sucesso de 1 em 
2000 = US$18,8 milhões por espécie 
não testada, ou US$28,4 milhões em 
moeda de 1998. Valora baseado em 
valor estatístico de vida salvo de US$ 
8 milhões (preço de 1984). Valor 
médio. 

Reid et al., 
1993 

US$ 4 - US$ 4.600 por espécie 
não testada por ano, anualizado 
em 5% a.a por 20 anos 

Royalty de 3%  e probabilidade de 
sucesso de 1 em 10.000 

Artuso, 1994 Valor presente de US$ 866 por 
amostra de extrato em termos 
de WTP privado ou US$ 9.900 
por extrato em termos sociais 

Análise detalhado do fluxo de caixa 
com uso de 25.000 extratos. Valor 
médio. 

Simpson et al. 
1994, 1996 

WTP privado entre US$ 0,02 e 
US$ 2,29 por hectare de área 
rica em biodiversidade. WTP 
máximo de espécies marginais 
= US$ 9.410 

 

Fonte: Pearce (1999).  
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Os efeitos destes diferentes resultados podem influenciar as formulações de 

políticas de conservação da biodiversidade e na ênfase a ser dada na bioprospecção. 

Pelas estimativas de Simpson et al. (1994,1996), o incentivo a conservação derivado da 

bioprospecção seria quase nulo, devendo ser adotadas outras medidas para incentivar a 

conservação da biodiversidade. 

 

 Os retornos que podem ser obtidos da bioprospecção devem ser entendidos 

apenas como uma parte do valor da biodiversidade. E, dependendo do enfoque a ser 

utilizado, esta parte pode ser expressiva ou insignificante. 

 

 Pearce (1999) alega, que existe uma indiscutível WTP para o valor de opção, e 

que a bioprospecção é um dos meios mais diretos para a realização imediata de 

benefícios, desde que contemple a divisão justa e eqüitativa de benefícios garantida por 

contratos. 

 

 Na análise dos benefícios proporcionados pela bioprospecção, devem ser 

considerados outros benefícios, como os econômicos e sociais. Apesar de não serem 

diretamente ambientais, podem resultar em benefícios ambientais futuros. O aumento do 

conhecimento sobre determinada área pesquisada pode permitir o desenvolvimento de 

novas técnicas de extração de produtos, agora em bases sustentáveis, aumentando a 

renda das comunidades locais e diminuindo a pressão exercida pelas antigas práticas 

predatórias. 
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3 Programas de prospecção da biodiversidade 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas e discutidas as bases, as características mais 

comuns entre os Programas de Prospecção de Biodiversidade (PPB) e suas conexões 

com a conservação da biodiversidade e desenvolvimento econômico. 

 

Prospecção da biodiversidade - bioprospecção - consiste na busca de recursos 

genéticos e bioquímicos que possam dar origem a produtos comercializáveis, 

principalmente para as indústrias farmacêuticas, biotecnológicas e de alimentos. As 

indústrias de fitoterápicos, óleos essenciais, corantes, biorremediação e bioinseticidas 

também podem se beneficiar da bioprospecção, mas elas têm sido menos atuantes junto 

aos programas de bioprospecção como será visto no próximo capítulo. 

 

É comum encontrar o termo recurso genético (definido como os genes 

encontrados nos animais e plantas e que têm real ou potencial valor comercial) 

englobando os recursos bioquímicos, já que estes são baseados em informação genética. 

 

 Os interesses que impulsionam os programas de bioprospecção vêm de três 

direções e precisam caminhar juntos para que os programas possam ser exeqüíveis: 

interesses econômicos das empresas e institutos de pesquisa, desenvolvimento sócio-

econômico e conservação da biodiversidade. Os interesses de empresas surgem na busca 

de recursos genéticos que possam dar origem a novos produtos comercialmente viáveis. 

Os países provedores tentam obter nos programas de bioprospecção recursos para 

conservar sua biodiversidade e estimular o desenvolvimento sócio-econômico. Melhorar 

a capacitação técnico-científica, gerar novos empregos e aumentar a renda são 

benefícios indiretos que podem ser catalisadores de outros benefícios. 
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3.1 Antecedentes 

 

Até a assinatura da CDB, os recursos genéticos eram considerados patrimônio da 

humanidade. Qualquer interessado em pesquisar e/ou explorar poderia fazê-lo sem que 

fosse necessário ressarcir os países provedores. Essa posição não era aceita por esses 

países e por grupos ambientalistas, que exigiam alguma forma de compensação ou de 

divisão dos benefícios obtidos pelas empresas com a comercialização de produtos 

desenvolvidos a partir dos recursos genéticos "pirateados". Dias(1996) afirma que "os 

interesses conflitantes entre as nações consumidores (países ricos, consumidores de ... 

recursos genéticos para o desenvolvimento biotecnológico) de biodiversidade ... e as 

nações mantenedoras e fornecedores (países pobres) da biodiversidade preocupadas em 

obter maiores retornos econômicos do uso de seu patrimônio biológico... levaram às 

negociações que resultaram na CDB". 

 

Nas práticas de bioprospecção "antigas", as empresas, universidades, jardins 

botânicos e programas de cooperação governamentais, todos de países consumidores de 

biodiversidade, através de convênios com universidades e órgãos oficiais de países 

provedores, ou através de uma atuação própria e puramente "informal", coletavam e 

extraíam plantas, pequenos animais e microorganismos que pudessem ser úteis aos seus 

próprios programas de desenvolvimento tecnológico e industrial (Hathaway, 1994). 

 

As participações de cientistas locais, quando haviam convênios formais, 

concentravam-se nas fases de coleta de amostras ou de pesquisas básicas. Neste caso, 

quando um país possuía razoável capacidade de pesquisa, era possível que seus 

cientistas participassem de pesquisas mais avançadas, e obtivessem benefícios 

concretos, como recursos materiais e financiamentos, além de aparecerem como co-

autores de trabalhos científicos a partir de estudos das amostras coletadas. 

 

Caso fosse necessária a extração contínua de material para a produção de um 

produto desenvolvido a partir das amostras coletadas, poderia ser assinado um contrato 

de fornecimento de matéria-prima entre a empresa interessada e representantes do 

governo ou comunidades envolvidas. Quando fosse interessante política ou 
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economicamente para as empresas, as comunidades poderiam agregar valor à matéria-

prima através de algum tipo de beneficiamento. 

 

Os resultados destes programas "antigos" costumavam ser insignificantes ou até 

negativos. Eram insignificantes mesmo na situação em que eram firmados convênios, 

pois como visto acima, os benefícios concretos, tanto para a comunidade científica 

como para as comunidades locais e/ou indígenas são ínfimos perto do que poderia ser 

obtido com o desenvolvimento de novos produtos pelas empresas estrangeiras. O papel 

desses atores era ser apenas caseiros que vigiavam a biodiversidade a ser explorada. 

Para as empresas, o importante era manter o acesso aos recursos genéticos ao menor 

custo possível. Caso suas pesquisas indicassem que determinadas áreas não fossem 

provedoras de recursos significantes, elas as deixavam para trás e iam em busca de 

outras áreas mais promissoras. 

 

Há casos onde os resultados verificados foram negativos, na forma de excessiva 

exploração de recursos que mostraram valiosos resultados em pesquisas nos laboratórios 

dos países consumidores de biodiversidade. Um exemplo muito citado foi o caso da 

quase extinção da população adulta da planta queniana Maytenus buchanni, usada pelo 

Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos como fonte do composto 

anticancerígeno maytansine. Foram coletados 27.215 quilos para serem usados em 

testes no programa de desenvolvimento de novas drogas (Reid et al., 1993). 

 

O acordo firmado em 1991 entre a Associação Instituto Nacional de 

Biodiversidade da Costa Rica - INBio, associação autônoma privada e sem fins 

lucrativos criada pelo Ministério de Recursos Naturais, Energia e Minas - MIRENEM e 

a Merck, uma das maiores empresas farmacêuticas no mundo, representou um divisor 

de águas na história da pesquisa sobre a biodiversidade. Era a primeira vez que uma 

empresa farmacêutica multinacional aceitava pagar antecipado por produtos extraídos 

da biodiversidade da Costa Rica e que posteriormente seriam pesquisados. Na prática, 

representava o reconhecimento do potencial econômico desses recursos. O INBio por 

sua vez, comprometia-se a repassar para o MIRENEM, 50% dos valores recebidos e 

10% dos royalties que viessem a ser pagos. Esses recursos seriam destinados 
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exclusivamente a conservação da biodiversidade costarriquense, em especial aquelas 

que estavam sendo utilizadas para a bioprospecção.3 

 

O acordo INBio/Merck foi o primeiro a associar a utilização da biodiversidade 

com a distribuição de benefícios entre todos os participantes e a ter a conservação como 

meta. 

 

Durante as negociações da CDB, argumentou-se que o acordo INBio/Merck 

deveria ser utilizado como diretriz, não sendo necessário acordos bilaterais ou 

multilaterais sobre o assunto. Essa posição não prevaleceu e o texto final da CDB 

incorporou não só as inovações desse acordo, como inseriu questões consideradas 

polêmicas, como a transferência de tecnologia e a justa repartição entre todos os atores 

envolvidos nos programas de bioprospecção. 

 

Após a implementação da CDB, os programas de bioprospecção passaram a ser 

mais complexos. As empresas estrangeiras não poderiam simplesmente entrar num país, 

coletar os recursos genéticos desejados e ir embora sem dar satisfações. Passou a ser 

necessário acordos com os governos locais e seus representantes institucionais, onde 

devem ser negociados a repartição de obrigações e benefícios, a transferência de 

tecnologia, o financiamento, o direito à propriedade intelectual e a conservação da 

biodiversidade. 

 

Esse movimento está se dando dentro de um vácuo de políticas e institucional. 

Poucos países possuem legislação de acesso à biodiversidade que sirvam como diretriz 

para os acordos. E, principalmente, faltam-lhes instituições nacionais capazes de 

conduzir os acordos (Reid et al., 1993).  

 

 

                                                 
3 O acordo INBio/Merck e outros aspectos do INBio serão abordados com maiores detalhes no capítulo 
seguinte. 
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3.2 Bases dos programas de prospecção da biodiversidade 

 

A premissa dos programas de bioprospecção é que são necessárias políticas e 

instituições apropriadas para que o valor comercial obtidos pelos recursos genéticos e 

bioquímicos se tornem uma força positiva para o desenvolvimento e a conservação dos 

ecossistemas (Reid et al., 1993). 

 

Esta premissa pode ser desdobrada e analisada em três pontos fundamentais. O 

primeiro refere-se às políticas e instituições apropriadas. O segundo diz respeito ao 

valor comercial obtido pelos recursos genéticos e bioquímicos, e o último está 

relacionado aos limites da bioprospecção como instrumento de desenvolvimento e de 

conservação dos ecossistemas. 

 

Todos os governos têm, ou deveriam ter, uma estratégia de desenvolvimento 

econômico, abrangendo políticas específicas para regiões geográficas e setores da 

economia. A biodiversidade também necessita de uma estratégia de conservação, desde 

que, obviamente, seja de interesse do país. A definição destas estratégias devem ser 

coerentes para evitar que ações previstas para estimular o crescimento econômico 

causem danos irreparáveis à biodiversidade, e que preocupações excessivas com a 

conservação impeçam a geração de empregos e aumento de renda de uma região 

carente. 

 

A criação de instituições específicas para programas de bioprospecção deve ser 

criteriosa. O primeiro passo é definir quais serão as funções que elas irão desempenhar. 

Se for apenas de negociação, poucas pessoas com extrema habilidade em negociações 

internacionais serão necessárias. Caso a coleta de amostras em campo, a produção de 

extratos e a identificação das propriedades destes extratos forem funções desejadas, 

serão necessários técnicos especializados em taxinomia, biologia, química e de outras 

especialidades. 

 

Ressalta-se que a capacidade de negociação é um elemento decisivo para que 

sejam obtidas condições favoráveis ao país. Países provedores de biodiversidade tendem 



 23 

a ter pouca experiência negociar contratos envolvendo pesquisa e desenvolvimento 

biotecnológico. Do outro lado da mesa estão negociadores experientes que buscam 

maximizar os benefícios para suas empresas. Estas não estão negociando a conservação 

da biodiversidade, mas a manutenção de áreas que acreditam ser capazes de fornecer 

recursos genéticos que poderão se tornar produtos altamente rentáveis.  Fraqueza no 

momento de negociar pode significar prejuízos não só econômicos, mas principalmente, 

pode levar ao desperdício de oportunidades que poderiam conciliar conservação com 

desenvolvimento sócio-econômico do país. 

 

No modelo "antigo" de bioprospecção freqüentemente os países provedores têm 

prejuízos com o uso de sua biodiversidade, ficando os benefícios para agentes privados 

externos. Após a Convenção sobre Diversidade Biológica, esta questão está sendo mais 

bem avaliada pelos países envolvidos, pois a justa divisão dos benefícios da exploração 

da biodiversidade é um dos seus principais artigos. 

 

O segundo ponto a ser destacado é o valor comercial gerado pelos recursos 

genéticos. O crescente retorno do interesse comercial pelos recursos genéticos não 

garante que os investimentos realizados serão transformados em conservação da 

biodiversidade. Historicamente os recursos genéticos sempre foram considerados 

herança da humanidade, bens que poderiam ser livremente acessados. Bioprospecção 

não regulamentada e necessidades de amostras para P&D podem levar à excessiva 

exploração de espécies que demonstrem potencial para o desenvolvimento de produtos 

comerciais promissores. O caso da planta queniana Maytenus buchanni, citado acima é 

uma ameaça concreta que pode se repetir com outras espécies. 

 

Como apontado no primeiro ponto, são necessárias políticas de desenvolvimento 

econômico e de conservação da biodiversidade assim como instituições capazes de 

conduzi-las. Mesmo considerando uma situação perfeita, com políticas realistas e 

instituições cumprindo suas funções, é preciso ter bem claro os limites dos benefícios 

que os programas de bioprospecção podem proporcionar à conservação da 

biodiversidade e ao desenvolvimento sócio-econômico. Mesmo sendo difícil quantificar 

os benefícios não se deve esperar que muitas drogas milionárias sejam descobertas e 
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que financiem a conservação total da região que está sendo prospectada. A 

bioprospecção deve ser entendida como um instrumento complementar na estratégia de 

conservação da  biodiversidade adotada pelos países, desde que suas contribuições 

otimizem os benefícios que possam ser obtidos pelos países participantes e todos os 

atores interessados (ten Kate, 1995). Existem situações onde não cabem a 

bioprospecção, dado a fragilidade de determinados ecossistemas.  

 

Os benefícios não serão só monetários e sobre o meio ambiente. Com maior 

capacitação de pesquisadores e equipamentos para universidades e institutos de pesquisa 

pode-se esperar que produtos e processos sejam desenvolvidos na própria região. O 

crescimento da capacidade tecnológica costuma ter efeitos indutores no 

desenvolvimento, impulsionando outros setores da economia (Feinsilver, 1996). Por 

exemplo, os avanços da biotecnologia não se limitam à área farmacêutica. Os setores 

agrícolas, de alimentos, de biorremediação são outros setores que podem ser 

impulsionados através de produtos e processos inovadores. 

 

 

3.3 Atores 

 

Os atores que costumam participar dos programas de bioprospecção podem ser 

classificados em três grupos (ten Kate, 1995): 

 

a) Provedores: departamentos de governos federais, estaduais ou municipais, 

administradores de áreas protegidas, comunidades locais e indígenas e proprietários 

privados; 

b) Coletores: jardins botânicos, departamentos de universidades, institutos de pesquisa, 

empresas privadas, comunidades locais ou indígenas, indivíduos; 

c) Usuários: empresas farmacêuticas, de sementes, agroquímicas, de biotecnologia e 

outras que possam transformar a biodiversidade em produtos através de pesquisa. 

 

Os provedores detêm a posse da biodiversidade. Cabem a eles a permissão de 

acesso. Os governos devem garantir que os programas de bioprospecção sejam 
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coerentes com as estratégias de desenvolvimento econômico e de conservação da 

biodiversidade. É importante frisar este ponto e incluir outras políticas que interagem 

direta ou indiretamente com os programas, como as áreas de ciência e tecnologia, 

educação, saúde, comércio e indústria. 

 

Para avaliar o potencial do país como provedor de biodiversidade e serviços de 

prospecção, os governos devem trabalhar em conjunto com instituições, públicas ou 

privadas, para determinar quais os possíveis mercados e que tipos de produtos e serviços 

são necessários em cada mercado, para descobrir que tipos de regulamentações de 

segurança, eficácia e qualidade serão necessárias para a comercialização dos produtos e 

quais são as demandas dos consumidores em termos de padrões de qualidade em cada 

mercado alvo (ten Kate, 1995). 

 

O acesso varia entre os países provedores. Em países que têm legislação 

específica para esta questão, as bases de negociação com os coletores e usuários ficam 

mais transparentes à sociedade. Entretanto são poucos os países que discutiram o 

assunto e têm aprovadas leis de acesso. No Brasil existem três projetos de leis (PL) que 

regulamentam o acesso a biodiversidade no Congresso Nacional4.  

 

Em relação aos proprietários privados e comunidades locais e indígenas, suas 

ações estão subordinadas às legislações específicas de seus países. A bioprospecção 

somente irá gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos se estes forem percebidos 

diretamente pelos que estão mais perto da fontes de biodiversidade, motivando-os a 

conservá-la e ao desenvolvimento sem destruição (ten Kate, 1995). 

 

Os coletores podem ser nacionais ou estrangeiros. Sua função básica é a 

intermediação entre provedores e usuários, suprindo estes com recursos genéticos 

coletados junto aos provedores. Seus propósitos podem ser variados. Alguns buscam o 

lucro, outros a conservação e o desenvolvimento econômico. Devem trabalhar segundo 

as leis de acesso dos países provedores. Como muitos países não possuem estas leis, os 

coletores devem estabelecer um código de conduta voluntário. A questão mais 

                                                 
4 Uma discussão mais detalhada encontra-se no final do capítulo. 
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importante é a legitimidade de sua atuação, devendo ser reconhecida legalmente como 

agente de coleta de amostras. 

 

Do ponto de vista dos usuários, os coletores devem ter as seguintes qualidades 

(Laird, 1993): 

• Supervisão por cientistas qualificados e acesso ao conhecimento taxionômico para a 

correta identificação de amostras; 

• Excelente administração e gerenciamento; 

• Condições políticas e econômicas estáveis nos países provedores; 

• População local alfabetizada e com conhecimentos; e 

• Segurança que o coletor irá continuar a funcionar pelo menos enquanto durar o 

contrato. 

A primeira qualidade é crítica para os programas de pesquisa das empresas. Caso 

uma amostra tenha mostrado potencial de desenvolvimento de um novo produto, serão 

necessárias maiores quantidades da mesma amostra. É necessário que não hajam erros 

de identificação das amostras, sob o risco de interromper as pesquisas e levar à perda de 

credibilidade do programa. 

 

Os usuários são atores chaves, pois são a ponte entre a biodiversidade e os 

mercados. Introduzem recursos financeiros, científicos, equipamentos e outros recursos 

complementares para que, ao transformarem biodiversidade em produtos, obtenham 

lucros. Obtendo resultados positivos, as empresas tendem a continuar as pesquisas com 

a biodiversidade e a manter em funcionamento os programas. 

 

No passado as empresas gastavam pouco com a coleta da biodiversidade em 

relação aos lucros que auferiam. Laird (1993) relata uma entrevista com a Wellcome 

PLC5 da Inglaterra. "A Wellcome foi fundada com a fortuna de um farmacêutico que 

desenvolveu o relaxante muscular d-tubocurarine do curare amazônico numa época em 

que contratos ou mecanismos de retorno de benefício não eram contemplados". A 

empresa reconhece que atualmente pagará royalties caso entre num programa de 

pesquisa de recursos genéticos. 

                                                 
5 Esta empresa uniu-se à Glaxo, formando a Glaxo Wellcome. 
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Dentre as indústrias que buscam na biodiversidade novos produtos, a 

farmacêutica é a mais influente. A estrutura desta indústria está passando por uma 

profunda mudança, a saber: envelhecimento da população determinando novos tipos 

drogas, a maior participação dos medicamentos genéricos6 no mercado, a diminuição do 

prazo de proteção de drogas inovadoras pela rapidez de entrada de produtos 

concorrentes e os avanços tecnológicos que são, em parte, derivados da busca das 

empresas por soluções para estes desafios. 

 

Percebe-se a dimensão dos desafios que as empresas farmacêuticas estão 

enfrentando. A necessidade de oferta de drogas inovadoras exige a utilização de todas as 

possibilidades de fonte de compostos. As inovações tecnológicas citadas acima 

permitiram que a biodiversidade voltasse a ser incluída no P&D das grandes empresas. 

 

Os produtos naturais, ao contrário de algumas previsões, voltaram a ser 

procurados para a pesquisa. A quantidade de novas moléculas inéditas, já testadas pelos 

anos de evolução, sua diversidade estrutural, a mistura complexa de compostos e a 

grande quantidade de compostos dentro de um organismo, são fatores que tornam os 

produtos naturais especiais quando comparados com os compostos sintéticos. 

 

Até o final da década de 80 e início de 90, era possível para um grande 

laboratório, a pesquisa de uma média de 10.000 compostos por ano. Com os novos 

equipamentos automatizados, esta capacidade subiu para mais de 1.000.000 por ano, 

podendo ser realizada em menos de seis meses, se forem dedicados esforços exclusivos. 

Existem empresas especializadas em bibliotecas de compostos químicos, que são 

alugados para programas de screening pelos laboratórios. 

 

Para as empresas os custos de acesso aos compostos é mais importante que a 

origem destes. Não faz diferença se uma droga é desenvolvida a partir de uma biblioteca 

de compostos sintética ou de compostos naturais. Se o custo desta última começar a 

                                                 
6 Produto cuja patente expirou, permitindo a entrada de novos produtores, gerando forte concorrência e 
queda dos preços e margens de lucro da empresa que o desenvolveu e tinha a patente. 
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ficar incompatível com as estimativas de receitas para os medicamentos que se buscam, 

seu uso começará a ser questionado. 

 

Algumas empresas alegam que os custos de acesso à biodiversidade aliado às 

complicadas negociações com diversos interlocutores de países provedores e sobre a 

divisão de benefícios com comunidades locais e indígenas está tornando a prospecção 

da biodiversidade nestes países muito difícil de ser realizada. A Pfizer, uma das maiores 

empresas mundiais, está orientando sua bioprospecção para os EUA. 

 

 A análise das etapas do desenvolvimento de novas drogas, mostrada na Figura 1 

servirá como exemplo para verificar a relação entre os atores envolvidos nos programas 

de bioprospecção. 

 

 A primeira etapa do desenvolvimento de novas drogas é a determinação de qual 

será a estratégia de busca de compostos. Geralmente é determinada pela empresa que 

fará as pesquisas, mas pode haver participação dos coletores. Caso os coletores 

trabalhem junto com comunidades indígenas que tenham conhecimentos sobre usos de 

plantas medicinais, eles podem induzir as empresas a adotarem a abordagem 

etnobotânica.  

 

 Definida qual ou quais serão as estratégias de busca, passa-se para a obtenção de 

extratos para serem testados. Aqui o papel dos provedores é vital. A definição das 

condições ao acesso aos recursos genéticos podem tornar a prospecção um processo 

positivo ou negativo. Não menos importante é o papel dos coletores. Como visto, é 

preciso que eles tenham sucesso na contínua oferta de extratos para serem testados. 

 

 Tendo êxito em descobrir compostos com atividades biológicas de interesse, a 

empresa farmacêutica não precisará mais dos outros atores. Poderá conduzir o restante 

da pesquisa sozinha. Entretanto, caso sejam necessários novos extratos, o ciclo 

recomeça. Em alguns casos, como o INBio, testes de atividade biológica já estão sendo 

conduzidos. Porém, na maioria dos programas apenas a preparação dos extratos ocorre 

no país provedor. 
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 Em suma, a relação entre provedores, coletores e usuários concentra-se na fase 

exploratória do desenvolvimento de novas drogas, mais especificamente na obtenção de 

extratos. Este quadro pode ser alterado com a agregação de pesquisa nos extratos 

vendidos. O INBio está partindo para esta estratégia. Caso obtenha sucesso, este 

instituto poderá avançar até a etapa de isolamento de compostos. 
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Figura 1 - Etapas do desenvolvimento de novas drogas nos EUA 
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3.4 Fatores determinantes na demanda por recursos genéticos 

 

A demanda por recursos genéticos é o determinante dos programas de 

bioprospecção da biodiversidade.  

 

De acordo com Reid et al. (1993), as forças que impulsionam a evolução dos 

programas de bioprospecção "modernos" são a crescente demanda por novos genes e 

compostos químicos e o crescente receio que fontes abundantes e não pesquisadas 

destes recursos existam na biodiversidade "selvagem". O autor cita ainda que a 

democratização e o desenvolvimento econômico de diversos países em 

desenvolvimento despertou o interesse em desenvolver localmente os recursos internos, 

como a biodiversidade. 

 

A demanda por novos genes e compostos químicos foi possível pelo 

desenvolvimento de técnicas screening automatizadas que aumentaram em milhares de 

vezes a velocidade que compostos químicos podem ser testados. Para as empresas 

farmacêuticas, os produtos naturais voltavam a ser foco de pesquisa, aliando-se às 

outras técnicas e fontes de compostos. 

 

Outro estímulo apontado por Reid et al. foi o uso da etnofarmacologia - o estudo 

de medicamentos baseado no conhecimento de comunidades tradicionais - como 

indicativo de pesquisas. Com a indicação de plantas e animais usados na medicina 

tradicional as chances de se obter um produto farmacêutico comercialmente viável 

crescem significativamente. Este caminho poderia ser usado por pequenas empresas 

para diminuir os custos de pesquisa7. 

 

                                                 
7 Ainda existe controvérsia sobre a validade do uso do conhecimento tradicional como indicativo de 
pesquisas farmacêuticas. Alguns estudos citados em Carrizosa (1996) sugerem o aumento da eficiência 
das pesquisas baseadas na etnofarmacologia. A história da Shaman Pharmaceuticals, citada como 
exemplo de pequena empresa usuária do conhecimento tradicional em suas pesquisas mostra o inverso. 
Ela desistiu da área farmacológica após dez anos de trabalhos e nenhum produto desenvolvido. Em 1999 
a FDA solicitou mais testes para seu único produto candidato, SP-303/Provir. Como a empresa não tinha 
mais recursos, resolveu mudar de negócio, passando a atuar no mercado de suplementos nutricionais. Sua 
área farmacêutica poderá ser vendida, alugada ou licenciada para outras empresas farmacêuticas. Durante 
o período em que tentou desenvolver drogas, a Shaman contou com parceiras de grandes empresas, como 
a Eli Lilly e Merck, além de abrir seu capital no mercado de ações dos EUA (SHAMAN, 1999).  
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Várias outras áreas também aumentaram seu interesse pelos recursos genéticos. 

O desenvolvimento da engenharia genética está abrindo muitos caminhos para o uso 

destes recursos na agricultura. Bactérias são usadas para transferir genes de 

microorganismos, plantas e animais para sementes, tornando-as mais resistentes às 

pragas e à inseticidas, ou melhorando suas características. Ainda segundo Reid et al., 

"Enquanto muito dessa demanda será sobre genes de espécies domesticadas, espécies 

selvagens também crescerão para serem focos de pesquisas para novos genes". 

 

Por fim, Reid et al. citam diversas outras atividades que podem ser beneficiadas 

pela engenharia genética e pela sua atuação sobre recursos genéticos "selvagens", como 

a mineração, a biorremediação, tratamento de esgoto, captura de CO2 e 

desenvolvimento de bioinseticidas. 

 

Ten Kate (1995) acredita que o futuro da bioprospecção é imprevisível, 

influenciada pelo desenvolvimento científico e tecnológico que afeta a economia do 

desenvolvimento de produtos, pelas mudanças nas políticas de acesso à biodiversidade, 

e pela extensão que os governos, empresas e sociedade estarão dispostas a cooperarem 

para desenvolver políticas apropriadas e acordos individuais. Em estudo mais recente 

ten Kate (1998), vê que em muitos setores, os recursos de pesquisas das grandes 

empresas vem sendo desviados dos produtos naturais para a química sintética na 

elaboração de projetos racionais de medicamentos, nos enfoques combinatórios e na 

genética humana com grande enfoque em materiais humanos. Porém ressalta mais 

adiante: "Um certo nível de interesse pelo acesso aos recursos genéticos deverá persistir, 

mas os países poderão ter de repensar nas medidas que serão capazes de introduzir para 

estimular parcerias de valor agregado; suavizar suas exigências, melhorando a relação 

custo-benefício e tornando-as mais flexíveis". 

 

Beese (1996) também destaca a questão de custos comparativos para justificar a 

bioprospecção, especialmente para o desenvolvimento de novas drogas. "O valor dos 

produtos naturais não depende apenas da diversidade molecular que elas provêem, mas 

também da competitividade ante outras fontes de diversidade molecular, em particular 

da química combinatória. Até o momento muitos químicos ainda acreditam que 
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moléculas realmente novas somente podem ser detectadas na natureza e não produzidas 

sinteticamente. Mas o desenvolvimento tecnológico na síntese química pode superar 

esta falha e brevemente oferecer fontes de diversidade molecular similarmente ampla e 

mais barata."  Em outra passagem, Beese afirma que "A relevância dos produtos 

naturais no desenvolvimento de drogas dependerá da eficiência e custos de acesso aos 

diversos extratos químicos de organismos vivos, comparados com as novas abordagens 

sintéticas, como a química combinatória". 

 

Seguindo o foco econômico, Artuso (1997) acrescenta que "O desenvolvimento 

de tecnologias de screening mais rápidas e menos dispendiosas, a emergência de novas 

doenças, e o ressurgimento de doenças antigas resistentes às drogas contribuíram para a 

ressurgência do interesse no material biológico como fonte de novos compostos 

químicos. Este renovado interesse por parte das firmas privadas e pelos institutos de 

pesquisa públicos tem o potencial de traduzir o valor de longo prazo da biodiversidade 

em incentivos mais imediatos para a conservação e oportunidades de desenvolvimento 

sustentável". Ele ressalva que há impedimentos que inibem o desenvolvimento de 

mercados de prospecção bioquímica eficientes e justos, tornando necessária o 

envolvimento do setor público. O foco deve ser em programas e políticas que 

complementem e catalisem as atividades do setor público, enquanto aumentem a 

capacidade dos países em desenvolvimento e dos grupos indígenas de obterem 

benefícios destes mercados emergentes. As ações propostas incluem o desenvolvimento 

de tecnologias mais eficientes de screening, uma rede global de institutos de pesquisa 

engajados no screening de material biológico para combater doenças infecciosas 

predominantes em países em desenvolvimento, expandir os programas de treinamento e 

assistência técnica e projetos certificação e de protocolos internacionais para programas 

de bioprospecção. 

 

Percebe-se, então, que apesar das diferentes razões citadas como fatores 

determinantes da crescente demanda por recursos genéticos, o principal foi o 

desenvolvimento de novas técnicas de screening automatizados possibilitando o 

aumento da velocidade e conseqüente aumento do volume de amostras de recursos 

genéticos que podem ser testados pelas empresas farmacêuticas e institutos de pesquisa. 
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Interessante notar que o fator que mais concorre para diminuir o interesse das 

empresas pelos recursos genéticos tem origem no mesmo desenvolvimento tecnológico 

que tornou viável este interesse. Em última instância, o desenvolvimento tecnológico 

será o determinante da viabilidade econômica dos programas de bioprospecção. 

 

 

3.5 Benefícios 

 

 Os benefícios que podem ser obtidos pela bioprospecção são vários. Podem ser 

classificados em econômicos, sociais e ambientais. 

 

a) econômicos 

- receitas geradas pela venda de produtos (amostras, extratos, genes, etc.), processos 

(p.ex. novas tecnologias de produção de extratos) e serviços (estudos de mercado, 

treinamentos, acesso a banco de diversidade genética e bioquímica, etc.); 

- royalties; e 

- criação de novas empresas ligadas, direta ou indiretamente, aos produtos naturais, 

recursos genéticos e bioquímicos. 

 

b) sociais 

- aumento da capacitação técnico-científica das instituições de pesquisa e de 

pesquisadores; 

- modernização e/ou criação de novos institutos de pesquisa; 

- acesso às modernas tecnologias, especialmente a biotecnologia e engenharia 

genética; 

- efeito difusor na sociedade do conhecimento gerado a partir de item anterior; 

 

c) ambientais 

- inventário da biodiversidade; 

- aumento da conservação ex-situ, promovido pelas novas espécies descobertas 

durante o inventário; 
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- aumento dos conhecimentos sobre as florestas. 

 

Como visto, os benefícios são diversos. Os monetários tendem a ser os menos 

expressivos, dado que pagamentos por produtos, processos e serviços não costumam ser 

vultosos. Os royalties podem ser consideráveis, mas as incertezas sobre sua ocorrência 

são altas, tanto em prazo como em valores monetários. Assim, os benefícios sociais e 

ambientais devem ser considerados tão ou mais importantes que os benefícios 

monetários.  

 

 A valoração econômica pode fornecer subsídios para a realização de benefícios. 

O capítulo 2 apresentou diversos métodos de valoração e mecanismos de captura dos 

valores econômicos da biodiversidade. A bioprospecção é um dos mecanismos mais 

diretos para a realização de benefícios, desde que contemplada sua divisão justa e 

eqüitativa. 

 

Para que os benefícios da bioprospecção tenham maiores possibilidades de 

ocorrerem, também é importante que estejam inseridos dentro de políticas nacionais ou 

regionais de desenvolvimento econômico e técnico-científico, e de políticas de 

conservação da biodiversidade. A infra-estrutura científica, áreas de biodiversidade bem 

protegidas, legislação de acesso, leis de propriedade intelectual, capacidade de 

negociação e vontade política de participar de parcerias com empresas e instituições de 

pesquisa estrangeiras são requisitos que devem ser buscados pelos países provedores. 

 

 

3.6 Diretrizes gerais da prospecção da biodiversidade 

 

Os diversos programas de prospecção da biodiversidade têm optado por 

diferentes abordagens, alguns dando mais atenção à conservação da biodiversidade, 

outros priorizando a busca de produtos que possam proporcionar benefícios diretos ou 

indiretos, monetários ou não. Reid et al. (1993), num dos estudos mais detalhados sobre 

a prospecção da biodiversidade realizados até o momento, introduzem algumas 

diretrizes gerais que acreditam ser o "estado da arte". Consideram que os duplos 
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objetivos de conservação da biodiversidade e desenvolvimento econômico nas regiões 

detentoras de rica biodiversidade só serão possíveis se novas políticas forem 

estabelecidas para guiar a evolução das instituições para estes fins. 

 

 Esta parte será baseada no trabalho de Reid et al. (1993). Algumas definições 

diferem das colocadas anteriormente nesta tese. São apenas formas diferentes de 

classificar os atores. Sempre que ocorrer estas diferenças, serão feitas as correlações 

esclarecedoras. 

 

 

3.6.1 Intermediários 

 

 Os intermediários podem ser equiparados com os coletores, conforme definido 

anteriormente. Mais que qualquer outro componente de um programa de  prospecção da 

biodiversidade, eles podem dar suporte ou enfraquecer a conservação e o uso sustentado 

da biodiversidade, independente de serem públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras. 

 

 As instituições que atuam com atividades de biodiversidade têm que preencher 

três necessidades. 

1. proteger espécies representativas da biodiversidade "selvagem"; 

2. conhecer o que é a aquela biodiversidade e onde pode ser encontrada; 

3. usar a biodiversidade de modo não destrutivo e socialmente desejado. 

 

Para atender estas necessidades são necessários esforços conjuntos de diferentes 

setores da sociedade. Universidades, museus, órgãos do governo ligados à conservação, 

firmas comerciais e comunidades rurais são alguns exemplos. A coordenação destes 

diferentes setores pode estar ao cabo de uma organização, como o INBio na Costa Rica. 

 

Deve estar claro à sociedade que as missões dos intermediários não são o 

desenvolvimento rural ou regional, nem atendem a todas as necessidades da 

conservação da biodiversidade. Estes objetivos devem estar necessariamente dentro de 
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uma política maior, coordenada pelo Estado. Cabem aos intermediários desempenhar 

eficientemente suas funções e permitir que sejam obtidos receitas em bases sustentáveis 

e contínuas que ajudarão o Estado a cumprir sua parte. 

 

 

3.6.2 Contratos entre empresas e coletores / provedores 

 

 Os contratos são peças muito importantes nos programas de prospecção da 

biodiversidade. Eles permitem a distribuição dos custos, benefícios e riscos entre os 

coletores e empresas interessadas em recursos genéticos. Como resultado, podem 

viabilizar que o comércio de material genético possa gerar benefícios tanto imediatos 

como de longo prazo para os países provedores e suas comunidades. Neles devem estar 

definidas as parcelas dos benefícios que ficarão com os países provedores. 

 

 Entretanto, os contratos podem ser caros, difíceis de serem negociados e 

fortalecidos. Como as empresas buscam o desenvolvimento de produtos rentáveis e não 

a  conservação da biodiversidade, provisões para a conservação, transferência de 

tecnologia, retorno de benefícios para as comunidades locais ou indígenas, entre outras 

provisões, costumam ser limitadas. 

 

 Devem estar previstos pagamentos adiantados por amostras e de royalties caso 

sejam desenvolvidos produtos comercializáveis. Similarmente, os repasses destes para 

os países provedores e sua distribuição devem ser claros. 

 

Sittenfeld (1996) ressalta a importância do desenvolvimento dos acordos de 

pesquisa para o sucesso dos programas de bioprospecção. Todo o processo tem que ser 

coberto, desde a identificação de mercados à negociação dos acordos contratuais, 

passando pelo planejamento estratégico e etapas de mediação entre as partes. Este 

desenvolvimento está baseado no conhecimento dos recursos biológicos, na 

determinação da capacidade de um país em agregar valor a estes recursos e nos 

potenciais usuários e mercados. 
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 A negociação contratual é outro passo muito delicado no estabelecimento do 

acorde de pesquisa. Ela pode ser dividida em três partes: a) aspectos científicos; b) 

aspectos financeiros; e c) aspectos legais. Para poder conduzir bem as negociações, 

especialmente a financeira, a organização precisa ter bem claro o entendimento de suas 

necessidades fundamentais e das necessidades e expectativas do potencial parceiro 

(Sittenfeld, 1996). 

 

 

3.6.3 Direitos de propriedade 

 

 A questão de direitos de propriedade é uma das mais delicadas relacionadas à 

bioprospecção. Na Convenção sobre Diversidade Biológica ficou acordado a soberania 

dos países sobre suas biodiversidade, em substituição ao conceito anteriormente aceito, 

de considerá-la bem livre e patrimônio da humanidade. 

 

Por outro lado, um argumento para a continuidade das pesquisas, principalmente 

as realizadas por agentes privados, é que se tenha propriedade sobre as “descobertas”, 

para recompensar os gastos incorridos. Cria-se, então, uma situação que deve ser bem 

equacionada antes do começo de um programa de bioprospecção, ou seja, como será 

tratada a propriedade intelectual dos recursos genéticos e bioquímicos depois de obtidos 

resultados positivos e como será a divisão dos benefícios obtidos? 

 

 Não se tem certeza se a os direitos de propriedade intelectual - IPR - podem ser 

estendidos para os recursos genéticos "selvagens" e se esses direitos irão prejudicar ou 

ajudar os objetivos de conservação e desenvolvimento. 

 

 Numa pesquisa realizada por Gollin (1993), verificou-se que vários tipos de IPR 

existentes atualmente são de uso limitado na promoção da conservação de espécies 

selvagens, mas também não implicam necessariamente que estejam promovendo sua 

destruição. 
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3.6.4 Garantias legais 

 

 Cada instrumento discutido acima pode contribuir para os objetivos principais de 

conservação, desenvolvimento e eqüidade. Porém sem garantias legais que a 

bioprospecção possa ser realizada voltada para estes objetivos, ficará um vácuo que 

permitirá que os objetivos não sejam alcançados. 

 

 O melhor caminho para garantir a concretização destes objetivos é uma política 

de acesso à biodiversidade. Esta deve estar dentro de uma política maior, visando a 

implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica. 

 

 Os elementos mais críticos desta regulamentação são: 

a) taxas de acesso aos recursos genéticos em terras públicas ou privadas; 

b) requerimentos que os coletores negociaram acordos eqüitativos com as comunidades 

locais, administradores de áreas protegidas, proprietários privados de terras e 

agricultores que sejam os custodiantes da biodiversidade prospectada ou que tenham 

contribuído para o descobrimento ou desenvolvimento de recursos genéticos 

valiosos. 

 

Santos (1996) acrescenta mais dois elementos críticos sobre legislações de 

acesso: 

a) Operacionalização: manutenção do controle das instituições nacionais sobre o 

aumento ou manutenção da intensidade do fluxo de materiais genéticos e 

informações a este associadas; e 

b) Alcance da lei: usada para definir a abrangência em termos de público alvo (pessoas 

físicas, jurídicas; nacionais e/ou internacionais), componentes da biodiversidade e os 

conhecimentos a estes associados, titularidade (propriedade privada e/ou áreas 

controladas pelo governo). Considerando os componentes biológicos, o alcance da 

lei varia desde o acesso a biodiversidade como um todo, passando pela 

regulamentação de acesso para um ou mais de seus componentes como, por 

exemplo, seus recursos biológicos, recursos genéticos ou produtos a estes 
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associados. Deve-se examinar esse ponto com cuidado para que não haja interfaces 

da lei com questões associadas à produção ou extrativismo de produtos biológicos. 

 

Santos (1996) ainda comenta que o grande desafio na preparação de uma 

legislação de acesso é torná-la adequada "para atrair parceiros para uma negociação 

equilibrada, e que permita às partes envolvidas agregarem valor aos seus recursos 

genéticos, por meio do emprego de tecnologia de ponta, sem o que não serão gerados 

benefícios comerciais a serem repartidos de forma justa e eqüitativa". 

 

 

3.6.5 Política tecnológica 

 

 A contribuição no longo prazo para o desenvolvimento econômico, conservação 

da biodiversidade e a justa divisão de benefícios obtidos dos recursos genéticos serão 

maiores se as políticas de prospecção da biodiversidade estimular o desenvolvimento da 

capacidade nacional em biotecnologia. 

 

 Concentrar o foco da  bioprospecção apenas no recebimento de benefícios 

monetários é não aproveitar o potencial deste programa. Ele também deve ser 

considerado como uma atividade construtora de capacidade tecnológica, especialmente 

biotecnológica. Muitas das tecnologias necessárias para estes programas são de domínio 

público, diminuindo as restrições causadas pelos direito de propriedade intelectual. 

 

 Mesmo países com limitadas capacidades industriais podem aumentar sua 

capacidade de recursos humanos e mover em direções específicas da biotecnologia, 

aproveitando nichos de mercado. 
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3.6.6 Acordos internacionais 

 

 A Convenção sobre Diversidade Biológica e outros acordos multilaterais são 

importantes fundamentos para a sustentabilidade e eqüidade dos programas de 

bioprospecção. Estes acordos são importantes por diversas razões. 

 

 Primeiro, acordos multilaterais podem proporcionar melhores condições para a 

conservação, desenvolvimento e equidade. Acordos bilaterais acabam beneficiando 

poucos países. A maioria dos países provedores necessitam de suportes financeiros, 

técnicos e institucionais, garantidos em acordos multilaterais, para poderem estabelecer 

seus programas de bioprospecção. 

 

 Segundo, os valores econômicos de diversos benefícios da conservação da 

biodiversidade não são refletidos pelos preços de mercados. Alguns deste benefícios são 

locais, como suprimento de água potável, mas outros são globais, como a estabilidade 

climática promovida pelas florestas, justificando os acordos multilaterais. 

 

 Terceiro, os países provedores, na maioria pobres e com pouca capacidade de 

negociação, podem receber suporte através de maiores informações de mercado, 

jurídicas entre outras necessárias para as negociações com empresas multinacionais. 

Acordos multilaterais oferecem condições para a troca de informações entre as Partes, 

facilitando aos países provedores a obtenção dos apoios que necessitam, de forma a 

melhorarem suas condições de negociação de seus recursos genéticos. 

 

 

3.7 Projetos de Lei de acesso a recursos genéticos no Brasil 

 

A aprovação de uma Lei de acesso a recursos genéticos pelo Congresso Federal 

ainda está distante de acontecer. A adoção de legislação de acesso é uma regra da 

Convenção sobre Diversidade Biológica, conforme seu artigo 15: 
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"cada Parte contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou 

políticas (...) para compartilhar de forma justa e eqüitativa os resultados da pesquisa e 

do desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização 

comercial e de outra natureza com a Parte contratante provedora desses recursos. Essa 

partilha deve dar-se de comum acordo". 

 

O PL 306/95 apresentado pela Senadora Marina Silva (PT/AC) foi pioneiro na 

tentativa de criar uma legislação nacional para o assunto. O objetivo da iniciativa era 

instalar um amplo diálogo com todos os setores da sociedade envolvidos para, através 

deste processo, garantir uma legislação aderente com a realidade e necessidade 

nacional. Em 1996 foram realizadas três audiências públicas - São Paulo, Manaus e 

Brasília - visando aprofundar os debates sobre o tema. Estes debates resultaram no 

substitutivo do Senador Osmar Dias (PSDB/PR), com modificações aprovadas pela  

Senadora. O objetivo de mobilizar a opinião pública foi considerado cumprido. No final 

de 1998, após três anos tramitando no Senado, o projeto foi encaminhado para a Câmara 

dos Deputados (Melo, 1998). 

 

No início de 98, o Deputado Federal Jaques Wagner (PT/BA), inspirado no PL 

306/95, apresentou o PL 4579 com o objetivo de agilizar a tramitação na Câmara, 

enquanto o projeto do Senado demorava a ser aprovado. O Executivo também 

apresentou um PL à Câmara dos Deputados em 98. O objetivo era a simplificação da 

matéria, pois considerava que o PL 306/95 iria engessar a regulamentação de acesso. 

Uma emenda constitucional acompanha o PL, incluindo no artigo 20 da Constituição os 

recursos genéticos como bens da União. 

 

O projeto do Executivo foi recebido com muitas críticas, principalmente por 

atropelar o processo democrático que marcou o debate sobre o PL da Senadora Marina. 

O governo alegou que o tema é complexo e tinha pouca ou nenhuma veiculação na 

sociedade, e que a abordagem por especialistas foi decisiva para o estabelecimento de 

referência e diretrizes de orientação às discussões. 
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A versão do PL do Executivo, preparada pelo Grupo Interministerial de Acesso a 

Recursos Genéticos (GIARG)8, procurou diferenciar-se dos demais, adotando "a) 

objetividade no tratamento do tema; b) brevidade no texto, restringindo-se aos macro 

elementos norteadores da ação política; c) valorização da regulamentação da Lei, como 

forma de promover perenidade da legislação original e conferir aos desdobramentos 

complementares características de dinamismo e flexibilidade; e d) dotar o país de 

legislação moderna e inovadora" (Dias, 1998). 

 

Esta postura do Executivo de simplificar a legislação e fortalecer a 

regulamentação não agradou aos defensores do substitutivo do Senador Osmar Dias. 

Dispositivos importantes teriam ficado fora do corpo da Lei, ficando sob a 

responsabilidade de decreto regulamentador, onde as organizações sociais e o 

Legislativo não participam. 

 

A grande diferença entre estes dois PL's está no enfoque dado ao tema. O PL do 

Executivo "rege especificamente a obtenção de amostra de componente do patrimônio 

genético e da informação sobre o conhecimento tradicional associado para fins 

científicos, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, bioprospecção ou 

conservação, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza" (Dias, 1998). 

Percebe-se o enfoque utilitário, ou segundo Melo (1998), um enfoque "mercantilista". 

Por sua vez, o PL 306/95 prioriza a garantia da conservação da biodiversidade, a 

repartição justa e eqüitativa dos benefícios. 

 

Após esta visão geral dos programas de bioprospecção, passaremos a descrever 

alguns dos principais programas de prospecção biológica em andamento atualmente. 

 

                                                 
8 Grupo Interministerial de Acesso a Recursos Genéticos (GIARG), coordenado pelo Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), supervisionado pela Casa Civíl da 
Presidência da República, tendo a participação de diversos ministérios e mais EMBRAPA, FIOCRUZ, 
INPI, IBAMA e FUNAI. Este grupo teve como missão analisar e avaliar tecnicamente o PL 306/95, 
apresentar subsídios ao Executivo para que pudesse ampliar a discussão no Congresso Nacional, podendo 
oferecer aperfeiçoamentos ao PL e elementos técnico-científicos ao Executivo sobre o acesso aos recursos 
genéticos (Dias, 1998). 
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4 Programas de bioprospecção 

 

4.1 Instituto Nacional de Biodiversidade da Costa Rica - INBio 

 

4.1.1 Histórico 

 

O INBio tem sua origem em 1987 quando foi criado o Escritório de 

Biodiversidade do Ministério de Recursos Naturais, Energia e Minas - MIRENEM. Este 

escritório foi criado para direcionar e coordenar uma análise participativa e o 

desenvolvimento de uma nova estratégia e programas de conservação para a 

biodiversidade costarriquense.  

 

Estudos desenvolvidos envolvendo os Ministérios de Ciência e Tecnologia, 

Ministério da Cultura e o MIRENEM, além de representantes de institutos de pesquisa e 

de ONG's,  resultou na Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad - INBio, que em 

outubro de 1989, foi estabelecida legal e formalmente como uma instituição de interesse 

público, autônoma, privada e sem fins lucrativos. 

 

 

4.1.2 Missão e objetivos 

 

 Segundo o INBio sua missão do é: 

 

Promover uma maior consciência sobre o valor da biodiversidade 

para ter sucesso na sua conservação e melhorar a qualidade de vida 

do ser humano. 

 

Para realizar sua missão, o INBio procura integrar os quatro processos que 

considera fundamentais: 
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• Desenvolver uma estratégia nacional e conduzir um inventário da biodiversidade da 

Costa Rica; 

• Integrar todas as coleções nacionais em uma única entidade física e administrativa; 

• Centralizar todas as informações sobre a biodiversidade da Costa Rica; e 

• Colocar todas essas informações num formato acessível e disponibilizá-la ao 

público. 

 

Esses processos são expressos através das quatro atividades básicas do INBio 

(Sittenfeld, 1996): 

 

1) Inventário Nacional da Biodiversidade: identificação taxionômica e produção de 

informações sobre aproximadamente 500.000 espécies espalhadas pelo Sistema 

Nacional de Áreas de Conservação; 

2) Programa de Gerenciamento de Informações: processa as informações do inventário 

e de outras coleções nacionais e organiza-as em diversos formatos; 

3) Programa de Prospecção da Biodiversidade: procura sistemática por compostos 

químicos, genes, micro e macroorganismos, para descobrir produtos que possam ser 

transformados em produtos; e 

4) Programa de Gerenciamento Social: dissemina as informações sobre biodiversidade 

para diferentes setores da sociedade. 

 

O inventário da biodiversidade é uma das prioridades do INBio. A Costa Rica é 

um país da América Central banhado tanto pelo Oceano Atlântico como o Pacífico. Sua 

parte central chega a atingir 3.500 metros de altitude. Nos seus 51.000 km2, distribuídos 

em variados ecossistemas, desde florestas tropicais a áreas quase desérticas, existem 

cerca de 500.000 espécies. Estima-se que sua biodiversidade contenha entre 4% a 7% de 

toda biodiversidade global, tornando o país uma das regiões mais ricas em 

biodiversidade por km2. 

 

O objetivo do inventário não é simplesmente listar todas as espécies 

encontradas. Pretende-se que as informações coletadas permitam conservar sua 
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biodiversidade e criar oportunidades para o desenvolvimento sustentável dentro do 

contexto econômico e social do país. 

 

Um dos resultados imediatos do programa de inventário conduzido pelo INBio 

foram os acordos de bioprospecção. Espera-se que sejam gerados recursos financeiros 

nas áreas de conservação, contribuindo para o custeio da administração destas áreas e 

para o crescimento do capital intelectual e físico da Costa Rica. 

 

A bioprospecção é conduzida nas áreas conservadas. Duas razões motivam esta 

prioridade: primeiro, o INBio está comprometido com a conservação destas áreas 

através da busca de usos sustentáveis; e estas áreas contêm recursos genéticos e 

bioquímicos inexplorados. 

 

Segundo Feinsilver (1996) um dos objetivos da bioprospecção é encontrar usos 

novos e sustentáveis da biodiversidade para conseguir parte dos recursos necessários 

para financiar as outras atividades, em especial o inventário, que serve de base para todo 

o trabalho do INBio em prol da conservação. Ou seja, cria-se uma relação circular 

positiva, onde o inventário é crucial para a bioprospecção e esta gera recursos para a 

continuação do inventário. 

 

 As atividades do programa de bioprospecção do INBio são as seguintes: 

 

• Dar suporte aos processos taxionômicos e de inventário; 

• Encontrar amostras de espécies em áreas de conservação; 

• Coletar e processar amostras replicáveis completamente documentadas; 

• Screening amostras para compostos químicos, microorganismos e genes; 

• Localizar e ofertar novamente amostras já coletadas para fins de pesquisa; 

• Conduzir pesquisas em compostos promissores9; 

• Desenvolver com empresas nacionais ou estrangeiras das áreas farmacêuticas, 

biotecnológicas, agribusiness e de outros setores, acordos contratuais que garantam 

                                                 
9 Compostos que demonstram alguma atividade biológica em fases iniciais de pesquisa. 
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compensação pelos custos de pesquisa, conservação e desenvolvimento da 

biodiversidade; 

• Facilitar as relações contratuais entre o governo, as administrações das áreas 

conservadas, universidades, outras ONG's, usuários comerciais e pesquisadores; e 

• Treinar e ajudar os costarriquenses a encarregarem-se de todas estas atividades. 

 

 

4.1.3 Parcerias 

 

 Conduzir programas de bioprospecção significa fazer parcerias. O INBio, ao 

fazer seus acordos comerciais e industriais inclui oito itens: 

 

1. Pagamentos diretos em dinheiro e permutas (equipamentos, treinamentos, know-

how tecnológico) que permitam o INBio a desenvolver e conduzir os processos de 

coleta de amostras, screening, e caracterização parcial e para treinar e financiar 

cientistas locais. 

2. Pagamento de significante percentagem do orçamento inicial do INBio (10%) e 

royalties (50%) como contribuição direta aos custos de manutenção do Sistema 

Nacional de Áreas de Conservação. 

3. Pagamento de royalties significantes e justos sobre as vendas líquidas das indústrias 

pela comercialização de materiais da biodiversidade; 

4. Ajudar a mudar gradualmente o processo de desenvolvimento de pesquisas de 

drogas para a Costa Rica, criando novos tipos de emprego e novos caminhos de 

desenvolvimento industrial. 

5. Exclusividade mínima. 

6. Acordos de propriedade das amostras e de patente. 

7. Uso de compostos sintetizados, semi-sintetisados e de fontes domesticadas para 

evitar a extração contínua de material biótico de áreas conservadas e para manter as 

fontes comerciais no país. 

8. Mecanismos de proteção legal. 
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Para as negociações, o INBio conta com uma equipe de advogados ambientais e 

representantes de instituições de países em desenvolvimento, que trabalham em 

conjunto com consultores e advogados especializados em direito comercial dos países 

desenvolvidos. Estar bem informado é decisivo para a negociação de acordos de 

pesquisa, podendo representar a diferença entre um acordo vantajoso ou prejudicial. 

 

 Abaixo seguem alguns acordos realizados pelo INBio com indústrias, 

instituições de pesquisa e universidades. 

 

• indústrias: Merck, Bristol Myers Squibb, Ecos / La Pacífica, Indena, Givaudan 

Roure, Diversa e Phytera; 

• instituições de pesquisa: Instituto Tecnológico de Costa Rica, Instituto Lausanne; 

• universidades: Univ. de Costa Rica, Univ. Nacional, Escuela de Agricultura de la 

Región Tropical Húmeda, Univ. de Strathclyde, Univ. de Dusseldorf, Univ. de 

Massachusetts, Univ. de Cornell. 

 

 

4.1.4 Acordo com a Merck 

 

Acordo pioneiro na bioprospecção firmado em novembro de 1991, válido por 

dois anos, prorrogados em 1994 priorizando insetos no lugar de plantas, e novamente 

em 1997, sendo válido até 1998. 

 

A) Obrigações da Merck: 

• pagamento adiantado de US$ 1 milhão para cada dois anos e US$ 180 mil em 

equipamentos para os laboratórios químicos da Universidade da Costa Rica, 

visando aumentar a capacidade de extração do INBio, 

• treinamento e capacitação técnica de profissionais costarriquenses, 

• transferência de tecnologia, 

• participação nas vendas de produtos farmacêuticos para uso humano ou animal, 

compostos químicos de uso agrícola ou derivados destes, que tenham sido 

originados a partir de amostras fornecidas pelo INBio 
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B) Obrigações do INBio: 

• identificação, coleta e fornecimento de um número limitado, estimado em 2.000, 

de plantas, insetos e microorganismos, oriundos de áreas de conservação. 

• repasse de 10% do adiantamento (US$ 100.000) e 50% da eventual participação 

nas vendas de produtos que vierem a ser produzidos, ao MIRENEM, para a 

manutenção das áreas de conservação. 

C) Resultados obtidos: 

• Até o momento a Merck já isolou e identificou alguns compostos químicos que 

estão sendo pesquisados, mas nenhum chegou ao ponto de comercialização. 

 

Para a Merck, o valor investido foi insignificante comparado com o valor gasto 

anualmente em P&D. Acredita-se que a maior vantagem para a empresa seria de 

marketing, associando sua imagem à da biodiversidade. Segundo dados internos, nos 

últimos 25 anos apenas cinco compostos de origem natural chegaram, diretamente ou 

com algumas modificações químicas a se tornarem medicamentos comercializáveis. 

 

 

4.1.5 Financiamento 

 

 Um dos maiores desafios de qualquer programa de bioprospecção é a 

continuidade de suas fontes de financiamento. O INBio, desde seu início, vem sendo 

financiado por organizações de diferentes origens, desde multilaterais a empresas 

privadas e pessoa físicas. Por não ser organização pública, ganha flexibilidade e 

agilidade operacional, inclusive  para a captação de financiamentos. 

 

 Para o início das atividades do INBio foram necessárias três estágios de 

financiamentos. O primeiro vinculou-se ao start-up do Instituto, indo de abril de 1989 a 

meados de 1990. O montante foi de US$ 500 mil utilizados para a compra de terras, 

instalações, treinamento e operações gerais. O segundo estágio, ocorrido entre 1991 e 

1992, consumiu US$ 2,5 milhões, financiando o planejamento, infra-estrutura e 

desenvolvimento. Estes dois estágios foram financiados por fundações privadas 

(MacArthur, Pew, Alton Jones, Noeyes, Wege, Claiborne e Ortenberg, e Moriah), 
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National Fish and Wildlife Foundation, Conservation, The Nature Conservancy, World 

Resource Institute, Natural History Museum (Londres), Smithsonian Institution, 

Fundación Neotrópica, Fundación de Parques Nacionales, doadores privados, governo 

da Costa Rica (através dos Ministérios de Ciência e Tecnologia, MIRENEM e do Banco 

Central), Estados Unidos (Agengy for International Development, National Science 

Foundation, e U.S. Department of Agriculture-ARS), Suécia (Swedish International 

Development Agency, e SAREC), e Noruega (NORAD). 

 

 O terceiro estágio, iniciado em 1993, foi orçado em US$ 30 milhões para dez 

anos. A principal atividade a ser desempenhada está sendo o Inventário da 

Biodiversidade Nacional. Vinte milhões de dólares adicionais estavam previstos como 

endowment permanente para manter as pesquisas e coleções de referência, os bancos de 

dados e serviços públicos. 

 

  Recentemente o INBio recebeu US$ 7 milhões do Banco Mundial para, num 

prazo de sete anos, conduzir inventários sobre quatro grupos taxionômicos (La Nacion, 

1998). 

 

 As possibilidades de novos contratos com outras empresas de fármacos, 

produtos químicos agrícolas e de sistema de gestão de informações sobre biodiversidade 

são relativamente boas pelas seguintes razões: a) comprovada qualidade e 

confiabilidade; b) forte programa de relações públicas, orientado para melhorar sua 

situação financeira, que conseguiu apoio governamental, de boa parte dos ambientalistas 

e dos financiadores (Feinsilver, 1996). 

 

 Entretanto o INBio não tem conseguido atingir sua meta de sustentabilidade 

institucional que é gerar um terço das suas necessidades financeiras através de suas 

atividades. Em 1998 eles representaram apenas 17%. O desenvolvimento de novos 

produtos e a entrada no mercado de serviços são alternativas que o INBio está tomando 

para atingir sua meta. 
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4.2 Perspectivas 

 

De acordo com Feinsilver (1996) as maiores possibilidades comerciais não estão 

na bioprospecção, mas em a) promoção de instituições semelhantes em outros países 

com os conseqüentes programas de gestão de informações e assessoria, aumentando a 

divulgação do INBio e aumentando as possibilidades de conseguir financiamentos; b) 

desenvolvimento de sistemas computacionais de informações em associação com uma 

empresa americana (Intergraph), em especial aqueles voltados para o inventário da 

biodiversidade; c) elaboração de um nematicida natural e biodegradável, descoberta 

pela empresa inglesa BTG, para uso nas plantações de banana. 

 

Alternativamente, Mateo et al. (1998) ao analisar a estratégia para a utilização 

econômica da biodiversidade considera que o mercado de extratos e microorganismos e 

o mercado de serviços são os caminhos que o INBio deve seguir. A Costa Rica ainda 

tem fatores que limitam seu desenvolvimento nestes mercados, especialmente a falta de 

equipamentos e  a baixa capacitação de recursos humanos. Segundo Mateo, não bastam 

excelentes contatos nos mercados para se tornar uma empresa que oferece serviços. É 

vital o estabelecimento de uma reputação sólida e de credibilidade. 

 

 No mercado de extratos e microorganismos, somente as empresas que agregarem 

valor aos seus produtos conseguirão se desenvolver. O INBio tentará aumentar sua 

eficiência e aumentar sua participação neste mercado mundial, que estima ser entre 1% 

e 2%. Para alcançar este objetivo, o INBio deveria seguir alguns passos, a saber: a) 

estabelecimento de bibliotecas seletivas de extratos e compostos, enfocando mais as 

plantas e moluscos; b) desenvolvimento de organismos marinhos como fonte de novos 

compostos; c) estabelecimento de coleções de microorganismos; d) desenvolvimento de 

plantas consideradas não bioprospectáveis, através de técnicas não destrutivas como 

cultivo de células e propagação in vitro; e e) estruturação de ofertas com fins de 

aumentar a eficiência e volume de negociações. 

 

 Como a atuação apenas no mercado de extratos não está conseguindo suprir as 

necessidades do INBio, o mercado de serviços pode ser uma opção. A entrada no 
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mercado de serviços pode se dar por duas alternativas: a) desenvolvimento de empresas 

associadas com investimentos do setor privado nacional e internacional ou b) 

desenvolvimento de infra-estrutura no INBio e colaboração com instituições 

acadêmicas. 

 

 As empresas que operam conforme a alternativa (a) costumam ser extremamente 

flexíveis comercialmente, dinâmicas, com elevado nível tecnológico e pesquisadores de 

ponta e extremamente focadas em pesquisa. Por outro lado, uma análise das instituições 

acadêmicas e semi-acadêmicas que desenvolvem serviços de desenvolvimento de 

fármacos para a indústria revelou que somente 10% a 25% das receitas destas 

instituições são provenientes do setor privado, sendo a maior fonte o setor estatal. Isto 

pode indicar pouca orientação para o mercado ou pouca flexibilidade na 

comercialização de invenções e patentes.  

 

 Para os próximos anos, Mateo et al (1998) sugerem que o INBio deva continuar 

avaliando e produzindo extratos, diversificando a oferta, tanto para cobrir a demanda 

internacional como para atender as necessidades internas. Paralelamente, deve esforçar-

se para entrar decididamente no mercado de serviços. 

 

 

4.3 The International Cooperative Biodiversity Groups - ICBG 

 

O International Cooperative Biodiversity Groups - ICBG Program é um esforço 

dirigido às questões interdependentes do desenvolvimento de drogas, conservação da 

biodiversidade e crescimento econômico sustentável (FIC, 2000). Financiado por 

agências das áreas de saúde e agricultura do governo dos EUA, atua em diversos países 

da América Latina, Ásia e África através de Grupos (ICBG's) - programas 

interdisciplinares com ativa e substancial participação de cientistas  e instituições 

americanas e de países em desenvolvimento (RFA: TW-98-001, 1997), ou seja, acordos 

de bioprospecção entre universidades americanas e universidade e centros de pesquisa 

dos países em desenvolvimento e com grande biodiversidade. Empresas farmacêuticas, 

ONG's, museus e jardins botânicos também costumam fazer parte dos Grupos. 
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4.3.1 Histórico 

 

As bases conceituais do ICBG surgiram durante o workshop Drug Development, 

Biological Diversity, and Economic Growth realizado em março de 1991 em Maryland - 

EUA. Patrocinado pelo National Institute of Health - NIH, pelo National Science 

Foundation - NSF e pelo U.S. Agency for International Development - USAID, contou 

com a participação de profissionais destas agências, especialistas de seis países em 

desenvolvimento, representantes de empresas farmacêuticas dos EUA e especialistas de 

diversas áreas como etnobiologia, medicina tradicional e legislação sobre direitos de 

propriedade intelectual (Grifo, 1996). 

 

Das apresentações e discussões realizadas resultou um conjunto de princípios 

gerais e de observações que serviram de base para as agências patrocinadoras 

desenvolverem um programa de acordos cooperativos que atendesse aos interesses 

específicos de cada agência sobre biodiversidade e conservação, e suas funções sobre a 

descoberta de novas drogas e o desenvolvimento econômico (Timmermann, 1997), 

dando origem ao ICBG. 

 

Grifo (1996) ressaltou que, apesar das apresentações no workshop do Dr. 

Rodrigo Gámez, diretor do INBio e do Dr. George Albers-Schonberg, da Merck, Sharpe 

& Dome sobre o acordo INBio-Merck e os potenciais benefícios da colaboração entre 

empresas e instituições como o INBio, este acordo e o desenvolvimento do ICBG foram 

eventos amplamente independentes, embora quase simultâneos10, na evolução da 

bioprospecção. 

 

Em 1992 foi feita a primeira chamada de projetos (Request for Application - 

RFA) para a formação dos Grupos. Uma comissão multidisciplinar de especialistas 

selecionou cinco (Tabela 1) de um total de trinta e quatro propostas. Os critérios de 

avaliação consideravam tanto o mérito científico como a aderência dos projetos com os 

objetivos e prioridades do ICBG. Os financiamentos para os Grupos variaram entre US$ 

                                                 
10 O acordo INBio-Merck foi anunciado em setembro de 1991. 
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400 mil e US$ 500 mil por ano, com três grupos começando as atividades em 1993 e 

dois em 1994. Os financiadores desta fase foram o Biological Sciences Directorate - 

NSF, quatro institutos do NIH; o FIC, o National Cancer Institute - NCI, National 

Institute os Allergy and Infectious Diseases - NIAID e National Institute of Mental 

Health - NIMH e o USAID. 

Tabela 1- Grupos ICBG da primeira fase do Programa 

Nome do ICBG Líder do grupo País(es) Início 
Bioactive Agents from Dryland Plants 
of Latin America 

Barbara Timmermann Argentina, 
Chile, 
México 

1993  
 

Biodiversity Utilization and 
Conservation in Tropical America 

David G. I. Kingston Suriname 1993  
 

Chemical Prospecting in a Costa Rican 
Conservation Area 

Jerrold Meinwald Costa Rica 1993  
 

Drug Development and Biodiversity 
Conservation in Africa 

Brian Schuster Camarões, 
Nigéria 

1994  
 

Peruvian Medicinal Plant Sources of 
New Pharmaceuticals 

Walter Lewis Peru 1994  
 

Fonte: RFA: TW-98-001, 1997 

  

 Em 1997 um painel de especialistas - Special Panel of Experts on the 

International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG) - analisou os Grupos e fez 

recomendações para a segunda fase do Programa. O conceito do programa foi aceito por 

unanimidade, sendo considerado muito importante e que deveria ser financiado por, no 

mínimo, outros cinco anos. Foram estimuladas a abrangência de novas regiões 

geográficas e pesquisas focando outras áreas além da farmacêutica, como novos agentes 

para a proteção de plantações e medicamentos veterinários (FIC, 1997). 

 

 A continuidade do Programa deu-se com o lançamento do segundo RFA em 

1997. Seis projetos foram selecionados entre os vinte dois apresentados; três são 

continuações de Grupos da primeira fase e os outros são Grupos novos (Tabela 2). 
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Nesta segunda fase os financiadores são seis institutos do NIH11, o NSF e o 

Foreign Agriculture Service da USDA, com recursos variando entre US$ 500 mil e US$ 

600 mil por ano. 

 

Tabela 2 - Grupos ICBG da segunda fase do Programa 

Nome do ICBG Líder do grupo País(es) Período de Vigência 
Drug Development and 
Conservation of Biology in 
West Africa 

Brian Schuster Camarões, 
Nigéria 

1999- 
Renovação 

Bioactive Agents from 
Dryland Biodiversity of 
Latin America 

Barbara 
Timmermann 

Argentina, 
Chile, 
México 

1999 -  
Renovação 

Biodiversity Utilization in 
Madagascar and Suriname 

David G. I. 
Kingston 

Madagascar, 
Suriname 

1999  
Renovação com 
modificações 

Drug Discovery and 
Biodiversity Among the 
Maya of Mexico 

Brent O. Berlin México - sul 1999 

Biodiversity of Vietnam and 
Laos 

Djaja (Doel) 
Soejarto 

Vietnã, 
Laos 

1999 

Ecologically Guided 
Bioprospecting in Panama 

Phyllis D. 
Coley 

Panama 1999 

Fonte: FIC, 2000 

 

 

4.3.2 Objetivos 

 

 O ICBG Program objetiva melhorar a saúde humana através da descoberta de 

novas drogas, do incentivo à conservação da biodiversidade e de novos modelos de 

atividades economicamente sustentáveis orientadas para o meio ambiente, saúde, 

população e democracia. A descoberta de novas drogas e outros agentes derivados dos 

produtos naturais, sob determinadas condições, pode levar à melhora das condições de 

vida da população, ao desenvolvimento econômico sustentável dos países provedores, 

criar condições para a conservação da biodiversidade enquanto conserva os recursos 

biológicos que dão origem aos produtos desenvolvidos (FIC, 2000).  

                                                 
11 Os institutos são: FIC, NIMH, NCI, NIAID, National Institute on Drug Abuse - NIDA e National 
Heart, lung, and Blood Institute - NHLBI. 
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 Na primeira fase do Programa, o RFA estabeleceu as seguintes linhas de atuação 

que os Grupos deveriam seguir para atingir os três objetivos: 

 

a) Descoberta, isolamento e avaliação pré-clínica de agentes obtidos de fontes naturais 

para tratar ou prevenir câncer, doenças infecto-contagiosas, incluindo a AIDS, 

doenças cardiovasculares, desordens mentais e outras doenças ou condições médicas 

de especial interesse dos países em desenvolvimento. Os estudos avançados 

necessários para o desenvolvimento de drogas a partir destes agentes, como testes 

toxicológicos e testes clínicos, são considerados além do escopo do Programa ; 

b) Conduzir inventários da diversidade biológica e desenvolver práticas de coleta 

compatíveis com a conservação da biodiversidade, e produzir documentação de todo 

o material coletado na forma de catálogos de museus, publicações, banco de dados, 

artigos científicos entre outras formas de divulgação; assegurar o acesso aos dados 

do inventário a qualquer interessado, mesmo que não associado ao Grupo; 

c) Apoiar treinamentos de pesquisa orientadas para as necessidades do país em 

desenvolvimento ou outros países representados dentro do Grupo e relacionado com 

o escopo de trabalho do RFA, e aumentar a experiência de campo e treinamento de 

pesquisadores dos EUA em áreas de conhecimentos únicas do país em 

desenvolvimento; 

d) Assistir na melhoria da infra-estrutura científica entre os países em desenvolvimento 

participantes onde os recursos da biodiversidade são encontrados; 

 

 No segundo RFA, foi incluída mais uma linha de atuação, seguindo as 

recomendações do painel de especialistas que avaliaram os Grupos da primeira fase. 

 

e) Descoberta, isolamento e/ou avaliação de outros produtos naturais como 

fitoterápicos, agentes de proteção de plantações, medicamentos veterinários, ou 

outros produtos úteis com potencial de prover no médio prazo benefícios 

econômicos para as comunidades locais e outros países em desenvolvimento 

parceiros através das receitas destes produtos ou estímulo à indústrias locais. 
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4.3.3 Estrutura e composição dos ICBG's 

 

Os Grupos têm que ser multi-disciplinares, incluindo indivíduos e organizações 

com conhecimento em diversas disciplinas relevantes, como biologia, física, economia e 

sociologia. A participação de institutos dos países em desenvolvimento deve ser a maior 

possível. 

 

A participação do setor privado é estimulada pois, a) contribuirá com 

consideráveis recursos intelectuais e materiais; b) promoverá a participação do setor 

privado na conservação; e c) facilitará os esforços para negociar condições para a 

distribuição eqüitativa dos lucros e outros benefícios para todas as partes envolvidas 

(RFA: TW-98-001, 1997). 

 

A composição de cada Grupo prevê um Líder de Grupo, Programas Associados 

e um Coordenador do Governo dos EUA. O Líder de Grupo será o Principal 

Pesquisador do Projeto submetido e aceito pelo RFA, e será o responsável pelo 

desempenho do Grupo e de todos os Programas Associados. Coordenará as atividades 

científicas e administrativas do Grupo e deve liderar um dos Programas Associados. A 

instituição do Líder deve ser americana e não-lucrativa. 

 

Os Programas Associados conduzem estudos específicos, como ecologia, 

biologia celular, sociologia e farmacologia, que devem ser apropriados para o sucesso 

do Grupo. Os planos de programas e orçamentos são considerados individualmente. 

Pelo menos um dos Programas Associados deve ser localizado num país em 

desenvolvimento e ser liderado por um cientista de uma instituição deste país. A mistura 

de instituições americanas e dos países em desenvolvimento também é muito estimulada 

(RFA: TW-98-001, 1997). 

  

A formalização do Grupo é feita através de um Acordo Cooperativo 

(Cooperative Agreement), entre o Governo americano e o Grupo. Estes acordos 

permitem que as agências patrocinadoras possam participar ativamente na busca pela 
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realização dos objetivos e metas dos Grupos, embora isso não implique em intervenção 

direta nas atividades dos Grupos. Por exemplo, os laboratórios das agências 

patrocinadoras poderão ser utilizados pelos Grupos. 

 

A Figura 2 mostra um exemplo de organização para um Grupo ICBG. Os 

Programas Associados são apenas para exemplo, pois seu número e objetivos variam 

entre os Grupos. Cada Grupo tem um Coordenador Científico do Governo e dois 

consultores científicos de suporte, que representam as três agências financiadoras. O 

Coordenador será o primeiro contato para assuntos científicos e técnicos. O Diretor de 

programas de biodiversidade do FIC será o primeiro contato do Líder de Grupo sobre 

questões envolvendo a administração de recursos financeiros e a interpretação das 

questões de política e de programas. Juntos, estes cientistas e outros representantes das 

agências financiadoras compõem o Technical Advisory Group - TAG. O TAG 

acompanha o desenvolvimento do Programa e dos Grupos através de reuniões anuais. 

 



 

Figura 2 - Exemplo para a Organização do ICBG 
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Todos os participantes do Grupo, incluindo empresas de qualquer tamanho ou 

comunidades organizadas, podem ser parceiros plenos nas pesquisas do Grupo e 

nos direitos de registrar patentes para quaisquer invenções resultantes destas 

pesquisa. 

Recursos intelectuais valiosos que não possam ou não sejam patenteados, como 

novos ensaios ou técnicas de medicina tradicional, podem ser protegidos por 

outros métodos de proteção, como acordos secretos. 

 

b) Clara designação dos direitos e responsabilidades de todos os parceiros 

O principal instrumento deve ser o acordo contratual, desenhado adequadamente 

considerando as características específicas de cada acordo. Todos os 

colaboradores devem estar envolvidos, mesmo que não sejam participantes do 

Grupo. 

Acordos de transferência de material, acordos de pesquisa e desenvolvimento, 

licenças de know-how, acordos de distribuição de benefícios e trust funds são 

algumas das ferramentas que podem ser úteis no desenho dos acordos 

contratuais. 

A propriedade e os termos de compensação das invenções devem ser  claramente 

estipuladas nos acordos contratuais. 

 

c) Distribuição de benefícios entre as fontes apropriadas dos países provedores 

A distribuição eqüitativa dos benefícios deve envolver todos os que contribuíram 

com o desenvolvimento de um produto comercializável, mesmo os que não 

sejam membros do Grupo e inclusive as instituições locais e povos indígenas 

que tenham contribuído com seus conhecimentos tradicionais. 

A compensação deve incluir pagamentos iniciais, treinamento, equipamento ou 

serviços, que propiciem iniciativas conservacionistas de curto prazo. 

 

d) Transparência e consentimento das populações indígenas ou outras comunidades 

locais 

O uso do conhecimento tradicional ou de coletas de amostras em áreas de 

populações locais deve ser baseada em total transparência e com prévio 
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consentimento destes povos. A melhor prática é o desenvolvimento de acordos 

escritos com as comunidades.  

 

e) Fluxo de informações que concilie as necessidades públicas e privadas 

O conflito entre a ética científica de tornar público os resultados de suas 

pesquisas e a necessidade de confidencialidade das informações com potenciais 

valores econômicos, que podem ser protegidos por patentes ou outros meios, 

deve ser previsto em acordos e planos de pesquisas. 

 

f) Respeito e adequação com as leis nacionais e internacionais e convenções 

Os acordos e condutas de pesquisas devem observar rigorosamente as 

convenções internacionais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica e 

leis nacionais sobre estudo, uso e comercialização de recursos químicos, 

biológicos e culturais. 

 

 

4.4 Considerações gerais 

 

Desses programas de bioprospecção pode-se verificar a diferença de poder de 

negociação entre os institutos de pesquisa, públicos ou privados, dos países 

desenvolvidos e os países provedores, principalmente quando estes não dispõem de 

estrutura científica capacitada. 

 

Os pagamentos por amostra nos programas de bioprospecção costumam ser 

baixos. Mas estes não representam todo o potencial que a bioprospecção pode 

proporcionar, em termos de arrecadação. Com a crescente agregação de valor, através 

de pesquisas pelos países provedores, estima-se que possam ser obtidos royalties das 

indústrias farmacêuticas, no caso de produtos chegarem a ser comercializados, de até 

15%, conforme a Tabela 3. 
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Tabela 3 - Percentuais de royalties pagos por exemplares 

Condições dos exemplares  % das vendas líquidas 

Sem pesquisa alguma 1 - 5 

Informações pré-clínicas 5 - 10 

Identificado e com dados sobre sua eficácia 10 - 15 

Fonte: Harvard Business School Case Study (1992) citado em Beese (1996) 

 

 Estes percentuais de royalties são o padrão de negociação norte-sul, ou seja, 

envolvendo empresas farmacêuticas multinacionais com sede em países ricos e 

consumidores de biodiversidade com países pobres, provedores de biodiversidade. A 

RAFI, uma ONG canadense que trabalha com questões ambientais e indígenas mostrou 

que os percentuais pagos em contratos de empresas multinacionais com organizações 

coletoras ou parques nacionais, como o americano Yellowstone, são muito mais 

elevados. A Diversa, empresa de biotecnologia que desenvolve enzimas para uso 

industrial e farmacêutico pagará 10% de royalties para o parque Yellowstone para 

pesquisar bactérias que vivem nas quentes águas dos géiseres localizados no parque. 

Deve ser considerado que não haverá participação de pesquisadores do parque nem 

agregação de valor por este. Ou seja, a Diversa está pagando royalties ao Parque 

Nacional de Yellowstone, apenas para coletar material genético, no mesmo percentual 

em que são exigidos dos países provedores pobres tecnologicamente, amostras 

identificadas e com dados sobre sua eficácia. 

  

 Quando comparado com os percentuais negociados pelo INBio, estimados em 

5% e com os dos ICBGs, que variam entre 0,25% e 3%, e que nestes últimos há 

utilização do conhecimento tradicional e/ou indígena, percebe-se que ainda há muito a 

ser discutido para que a questão de eqüidade na distribuição dos benefícios se torne 

mais que uma intenção da CDB. 
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5 PROBEM/Amazônia  

 

5.1 Histórico e Objetivos 

 

O PROBEM/Amazônia - Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o Uso 

Sustentável da Biodiversidade da Amazônia, tem como objetivo coordenar esforços 

visando a realização de pesquisa básica de alto nível, ao treinamento de mão-de-obra 

técnico-científica altamente qualificada e ao desenvolvimento de pesquisas aplicadas a 

fim de obter produtos químicos de interesse farmacêutico ou agroindustrial oriundos da 

biodiversidade da Amazônia, que possam ser utilizados para promover o 

desenvolvimento sustentável da região em particular e contribuir para o 

desenvolvimento de bio-indústrias no país e especialmente na região 

(PROBEM/Amazônia, 1998). É uma iniciativa conjunta da comunidade científica, do 

setor privado, do Governo Federal e dos Estados da região. Atuará fortemente na 

geração de conhecimento e transferência de tecnologia através de parcerias com uma 

rede de instituições de pesquisa e do setor privado. 

 

O PROBEM/Amazônia é conduzido pela Secretaria de Coordenação da 

Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente. Para implementá-lo, o Governo Federal 

criou a Bioamazônia - Associação Brasileira para o Uso Sustentável da Biodiversidade 

Brasileira e está construindo um complexo de laboratórios em Manaus, o Centro de 

Biotecnologia da Amazônia - CBA, que funcionará de forma associada com uma rede 

de laboratórios e equipes de pesquisa em todo o país. Reconhecendo o potencial 

estratégico desta iniciativa, o Governo Federal declarou o projeto como prioritário 

dentro do programa Avança Brasil para o período 1999/2002. 

 

 A Bioamazônia, qualificada como uma Organização Social12, pretende atuar 

como uma empresa nos mercados de bioprodutos. Para tanto, desde sua estruturação 

está desenvolvendo atividades que a possibilitem a agir como tal. Foram realizados dois 

estudos de mercado, um a nível de macrotendências da biotecnologia e outro focado em 

                                                 
12 Novo tipo de organização criado recentemente pelo Governo Federal que flexibiliza e agiliza a 
administração, removendo uma série de exigências inerentes às organizações públicas. 
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produtos e serviços nos quais a Bioamazônia pode se posicionar como importante 

produtora.  

  

 Foi firmado um Contrato de Gestão13 entre a Bioamazônia e a União, 

representada pelos Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Orçamento e Gestão, 

Ministério da Fazenda, onde constam as ações que devem ser implementadas para 

serem alcançados os seguintes objetivos especificados no Planejamento Estratégico da 

Bioamazônia. 

 

• Implementar, gerenciar e aprimorar infra-estruturas laboratoriais de referência; 

 

• Ampliar a capacitação da rede de laboratórios em ecologia molecular da 

biodiversidade da região amazônica e de suas potencialidades biotecnológicas; 

 

• Implementar mecanismo de captação de recursos financeiros; 

 

• Estabelecer competência em gestão da inovação e em propriedade intelectual e 

industrial na região; e,  

 

• Incentivar o desenvolvimento de bioindústrias a partir da biodiversidade da região 

amazônica. 

 

Para cada objetivo existe uma gama de ações que estão sendo conduzidas por 

Grupos de Trabalhos, coordenados pela direção da Bioamazônia. Os trabalhos 

começaram no início de 2000 e ainda não podem ser realizadas avaliações sobre seus 

resultados. 

 

Segundo Dias (1996), o Brasil possui a maior capacidade instalada de pesquisa 

na área de ciências biológicas entre os países ricos em biodiversidade. Também é o país 

em desenvolvimento com o maior e melhor sistema de cursos de pós-graduação, com 

                                                 
13 Instrumento que especifica os resultados, indicadores e metas a serem alcançados; define as obrigações 
e as responsabilidades das partes e estabelece as condições para sua execução. 



 65 

mais de 300 cursos de mestrado e mais de 150 cursos de doutorado em áreas básicas e 

aplicadas relativas à biodiversidade, possui o maior sistema de unidades de conservação  

in-situ tropical do mundo, e tem o maior e melhor sistema de bancos de germoplasma 

(conservação ex-situ) de recursos genéticos tropicais no mundo.  

 

 Esta capacidade de pesquisa instalada favorece a opção de usar uma rede de 

laboratórios no lugar de criar novos centros e instalações. A justificativa para a 

construção do CBA deve-se à má distribuição dos laboratórios pelo país. Faltam na 

região amazônica laboratórios que possam realizar localmente diversas pesquisas, 

causando dependência dos pesquisadores de outros estados. Por outro lado, a situação 

precária do INPA e do Museu Goeldi, duas instituições que já foram referências 

internacionais sobre a Amazônia, traz preocupação quanto ao futuro do CBA. 

 

 O principal instrumento financeiro da Bioamazônia será o Fundo Permanente 

para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Amazônia - FPBA, que está sendo 

desenvolvido em conjunto com uma instituição financeira nacional com experiência em 

negócios relacionados à biodiversidade. Trata-se de um fundo fiduciário, onde os 

recursos aportados pelos investidores não poderão ser sacados. Os rendimentos das 

aplicações serão destinadas, num primeiro momento à sustentação da Bioamazônia. Em 

seguida, quando o patrimônio do fundo já tiver atingido valores suficientes, serão 

realizadas retiradas para aplicações na região amazônica. Os valores e os tipos de 

aplicações a serem realizados serão definidos nos estudos que estão sendo realizados 

para a criação do FPBA. 

 

 Espera-se uma captação de US$ 200 a US$ 300 milhões num período entre dez e 

quinze anos. Os investidores deste fundo serão os interessados nos produtos e serviços 

que a Bioamazônia irá oferecer. Funcionará de forma semelhante a um clube. Para se ter 

acesso é necessário pagar uma "jóia". Esta aplicação não isenta uma empresa de pagar 

quando desejar conduzir pesquisas específicas com extratos do BEC da Bioamazônia. 

Será necessário um contrato específico envolvendo recursos financeiros obtidos pela 

empresa e específicos para a pesquisa. 
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 Os produtos e serviços inicialmente previstos para serem disponíveis para os 

investidores do FPBA são os seguintes14: 

 

• Acesso compartilhado à biodiversidade da Amazônia através da Rede de Coleta de 

Amostras coordenada pela Bioamazônia; 

• Participação em pesquisas (screening) e desenvolvimento de produtos em parceria 

com o Centro de Biotecnologia da Amazônia e os laboratórios integrantes da rede, 

com base em um Banco de Amostras e Extratos de plantas, microorganismos e 

demais biomateriais para uso comum dos participantes do Fundo; 

• Possibilidades diversas de joint venture para pesquisas e desenvolvimento de 

produtos com cláusulas de confidencialidade e exclusividade mediante contratos 

específicos com a Bioamazônia; 

• Assessoria permanente de especialistas em direito de propriedade intelectual e 

industrial em todas as fases da pesquisa e desenvolvimento, em gestão de inovação e 

transferência de tecnologias. 

 

 

5.2 Interação com outras iniciativas governamentais 

 

Existem outras iniciativas governamentais voltadas para a conservação e uso 

sustentável da biodiversidade. Entre elas, destacam-se: 

 

A) PRONABIO - Programa Nacional de Diversidade Biológica, na esfera do MMA. 

Seus objetivos visam estabelecer parcerias entre o Poder Público e a sociedade civil 

na conservação da diversidade biológica, utilização sustentável de seus componentes 

e repartição justa e eqüitativa dos benefícios dela decorrentes; 

B) PROBIO - Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira, na esfera do MMA. Seu objetivo é financiar estudos, projetos 

demonstrativos e workshops de interesse para a conservação e utilização sustentável 

                                                 
14 Material de divulgação da formação do Consórcio entre a Bioamazônia e o Banco Axial para o 
detalhamento do FPBA. 
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da biodiversidade, mediante demanda induzida através de editais públicos de 

convocação de propostas; 

C) FUNBIO - Fundo Privado de Biodiversidade, na esfera do MMA e vinculado à 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem por finalidade financiar programas e projetos 

de ações em conservação, utilização sustentável, levantamento e disseminação de 

informações, e intercâmbio técnico, relacionados com biodiversidade; 

D) GENAMAZ - Rede para Conservação e Uso dos Recursos Genéticos da Amazônia, 

na esfera da SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia)/ 

Ministério do Planejamento e Orçamento. "Objetiva a criação, consolidação e 

ampliação de uma competência e excelência regional na pesquisa, geração de 

informação genética e conservação da biodiversidade da Amazônia, como forma de 

estimular o estabelecimento de programas dirigidos ao desenvolvimento sustentável, 

a partir do aproveitamento sócio-econômico dessa biodiversidade, transformando o 

potencial natural em riqueza e fonte de renda e emprego para a sociedade 

amazônica" (GENAMAZ, 1996). 

 

O relacionamento da Bioamazônia com estas iniciativas não tem sido relevante, 

com exceção da GENAMAZ. Por estarem atuando na mesma região e terem objetivos 

muito próximos, já foram desenvolvidas algumas ações conjuntas, como a realização de 

cursos e financiamento de um dos estudos de mercado sobre produtos e serviços citado 

acima. Técnicos da GENAMAZ participaram dos trabalhos que deram origem ao 

PROBEM/Amazônia. 
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6 Análise comparativa dos programas 

 

 Neste capítulo serão realizadas algumas comparações entre os programas de 

bioprospecção. São consideradas duas dimensões. A primeira considera questões de 

âmbito nacional, como legislação, regulamentações e incentivos econômicos, que 

alguns consideram como sendo macropolíticas.. A segunda dimensão refere-se às 

questões de âmbito institucional, envolvendo as fases de preparação, implantação e 

verificação dos resultados. 

 

 

6.1 Dimensão macropolítica 

 

A falta ou imprecisão de legislações que regulamentam o acesso aos recursos 

genéticos e que tratem da propriedade intelectual é considerado por muitos como séria 

ameaça ao desenvolvimento da bioprospecção. Entretanto, o alcance destas legislações é 

tema de intensas controvérsias e pautadas em fortes posições ideológicas.  

 

 

A) Legislação para regulamentar o acesso aos recursos genéticos 

 

Foi visto acima que o Brasil ainda não adotou uma legislação específica. 

Existem três projetos de lei no Congresso Nacional, mas conflitos de interesse e falta de 

prioridade do tema dentro do Congresso impedem as tramitações destes projetos, 

deixando sem previsão quando será adotada uma legislação sobre o tema e qual será o 

seu conteúdo. 

 

 A Costa Rica aprovou em 1998 a Lei da Biodiversidade, que as propriedades 

bioquímicas e genéticas dos elementos da biodiversidade, silvestre ou domesticada, são 

de domínio público e caberá ao Estado autorizar a exploração, bioprospecção, uso e 

aproveitamento dos elementos da biodiversidade que constituam bens de domínio 

público. Entre os países ricos em biodiversidade, a Costa Rica foi um dos primeiros a 



 69 

adotar este tipo de legislação15. Filipinas em 1995 e Equador em 1996 são outros dois 

países ricos em biodiversidade que já adotaram leis de acesso. 

 

 Entre os países que têm Grupos do ICBG nenhum tem legislação de acesso. As 

demandas trazidas pelos acordos realizados em função do ICBG em cada país tem 

induzido a discussão da adoção de leis específicas. Peru, Argentina e Chile são alguns 

dos países que já estão neste  processo. O Pacto Andino, do qual o Peru é membro, 

produziu uma versão final sobre o Regime Comum sobre Acesso a Recursos Genéticos, 

a ser ratificada pelos países membros. Este documento descreve os direitos, princípios, 

procedimentos e obrigações que empresas estrangeiras terão que considerar quando 

solicitarem acesso a qualquer dos países do Pacto Andino (Peru, Colômbia, Equador, 

Bolívia e Venezuela). 

 

  

6.2 Dimensão institucional 

 

A dimensão pode ser dividida em duas partes: estrutura e desenvolvimento. 

 

 

A) Estrutura 

 

 Esta parte relaciona-se com os objetivos dos programas e as ações para realizar 

estes objetivos. Os três programas têm em comum a busca pela conservação da 

biodiversidade e do desenvolvimento sustentável, embora este nem sempre esteja 

explícito. Porém, cada programa tem objetivos principais específicos, também não 

declarados. O INBio prioriza o inventário da biodiversidade, o ICBG destaca o 

desenvolvimento de novas drogas e o PROBEM/Amazônia tem por fim maior o 

desenvolvimento da bioindústria no país e na região. O Quadro 4 mostra os objetivos e 

ações do INBio - Programa de Prospecção da Biodiversidade, ICBG e 

PROBEM/Amazônia - Bioamazônia. 

                                                 
15 Melo (1998) afirma que a lei da Costa Rica foi baseada no PL 306/95. 
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Quadro 4 - Objetivos e ações dos programas de bioprospecção descritos 

Programa Objetivos Ações 
INBio 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Programa de 

Prospecção da 
Biodiversidade 

- Desenvolver uma estratégia nacional e conduzir 
um inventário da biodiversidade da Costa Rica; 

- Integrar todas as coleções nacionais em uma única 
entidade física e administrativa; 

- Centralizar todas as informações sobre a 
biodiversidade da Costa Rica; e 

- Colocar todas essas informações num formato 
acessível e disponibilizá-la ao público. 

 
• Gerar recursos a partir das áreas de conservação 

para contribuir a) com os custos de gerenciamento 
da vida selvagem; b) com o capital intelectual e c) 
com o PIB 

- Inventário Nacional da Biodiversidade; 
- Programa de Gerenciamento de Informações; 
- Programa de Prospecção da Biodiversidade; e 
- Programa de Gerenciamento Social 
 
 
 
 
 
• Suporte a processos taxionômicos e de inventário; 
• Encontrar amostras; 
• Coletar e processar amostras replicáveis; 
• Screening; 
• Localizar o ofertar novamente amostras já coletadas; 
• Conduzir pesquisas com compostos promissores; 
• Desenvolver contratos, com empresas nacionais ou 

estrangeiras, que garantam compensações; 
• Facilitar as relações contratuais entre as partes envolvidas; 
• Treinamento da população 

ICBG - descoberta de novas drogas 
- conservação da biodiversidade 
- desenvolvimento de atividades economicamente 

sustentáveis orientadas para o meio ambiente 

- Descoberta, isolamento e avaliação pré-clínica de amostras 
para tratamento de câncer, AIDS e outras doenças; 

- Inventário da biodiversidade; 
- Treinamento de recursos humanos dos países provedores e dos 

EUA; 
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- Assistir na melhoria da capacitação da infra-estrutura 
científica dos países provedores; 

- Descobrir, isolar e/ou avaliar outros produtos naturais, como 
fitoterápicos 

PROBEM/Amazônia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bioamazônia 

- coordenar esforços visando a realização de 
pesquisa básica de alto nível, ao treinamento de 
mão-de-obra técnico-científica altamente 
qualificada e ao desenvolvimento de pesquisas 
aplicadas a fim de obter produtos químicos de 
interesse farmacêutico ou agroindustrial oriundos 
da biodiversidade da Amazônia, que possam ser 
utilizados para promover o desenvolvimento 
sustentável da região em particular 

 
• Implementar, gerenciar e aprimorar infra-

estruturas laboratoriais de referência; 
• Ampliar a capacitação da rede de laboratórios em 

ecologia molecular da biodiversidade da região 
amazônica e de suas potencialidades 
biotecnológicas; 

• Implementar mecanismo de captação de recursos 
financeiros; 

• Estabelecer competência em gestão da inovação e 
em propriedade intelectual e industrial na região; 

• Incentivar o desenvolvimento de bioindústrias a 
partir da biodiversidade da região amazônica. 

- criação da Bioamazônia para conduzir o Programa 
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 O destaque do Programa de Prospecção da Biodiversidade e da Bioamazônia é 

necessário pois são estes que conduzem as ações voltadas para a bioprospecção. As 

ações da Bioamazônia não foram explicitadas por estarem voltadas para a implantação 

da estrutura funcional. 

 

 A decisão do PROBEM/Amazônia ao assumir uma postura mais voltada para a 

geração de negócios, reflete o pensamento de seus idealizadores, sobre a "relativa" 

autonomia nacional de desenvolvimento de produtos. Óbvio que não estavam pensando 

no desenvolvimento completo de drogas inovadoras ou somente neste tipo de produto. 

Outros produtos, como óleos essenciais, bioinseticidas, fitoterápicos ou serviços, como 

certificação e aluguel de bibliotecas de extratos e compostos foram vislumbrados desde 

os momentos iniciais. O INBio e os países onde o ICBG atua não têm a capacidade de 

pesquisa nem a infra-estrutura que o Brasil desenvolveu (mesmo com a crescente 

deterioração provocada por anos de falta de investimentos). 

 

 A bioprospecção demanda algumas ações básicas, vislumbradas tanto pelo 

INBio como pelo o ICBG, como o inventário, a coleta e o screening inicial. Outras 

ações já refletem as características específicas de cada programa. 

 

 

B) Desenvolvimento 

 

A parte de desenvolvimento busca verificar como foram implantados e 

desenvolvidos alguns pontos importantes dos contratos de bioprospecção. Serão 

destacados os pagamentos adiantado, royalties, patenteamento e transferência de 

tecnologia. 

 

 

B.1) Pagamento adiantado 

 

 O INBio incluí estes pagamentos nos seus contratos e os utiliza para o 

desenvolvimento e condução dos processos de coleta de amostras, screening e 
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treinamento de cientistas locais. Os valores são negociados a cada contrato e baseiam-se 

nos custos de obtenção da amostra e da manutenção e gerenciamento das áreas de 

conservação, que são de responsabilidade do Sistema Nacional de Áreas de 

Conservação que recebe 10% desta receita como contribuição direta a estes custos. 

 

 Cada Grupo do ICBG tem uma postura diferente em relação aos pagamentos 

adiantados por amostra. Parte dos recursos destinados anualmente pelos patrocinadores 

deste Programa foram usadas para os pagamentos adiantados. As empresas participantes 

também fizeram pagamentos adiantados em troca de royalties menores. Basicamente, 

estes pagamentos eram destinados para compensar o conhecimento tradicional sobre 

plantas medicinais das comunidades indígenas ou tradicionais. Conservação e 

desenvolvimento de atividade internas ao Grupo também foram financiados por estes 

pagamentos. Em alguns Grupos os recursos são destinados a trust funds, que depois 

desenvolvem programas sociais ou de conservação. 

 

 

B.2) Royalties e patentes 

 

 O INBio e o ICBG contemplam a concessão de patentes nos seus contratos, 

desde que as partes envolvidas tenham bem claro desde o início das pesquisas, quem 

terá o direito ao patenteamento. 

 

 Para o INBio, os royalties fazem parte das cláusulas a serem negociadas com 

seus parceiros. Pela credibilidade conquistada em função da qualidade dos extratos e 

pela capacidade de fazer novas remessas da mesma amostra, consegue negociar 

royalties mais altos. 

 

 No ICBG, não existe um padrão de pagamento de royalties. Os valores também 

variam significativamente. Os royalties são estimados entre 1% a 10% das vendas 

líquidas para Grupo que tem parceria com o INBio. Estas estimativas caem para 0,2% a 

1% para o Grupo peruano. O royalties são divididos entre os participantes do Grupo. 
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Quando há um trust fund, este também recebe uma parcela. O uso dos royalties costuma 

ser o mesmo que o dos pagamentos adiantados por amostras. 

 

 

B.3) Transferência de tecnologia 

 

 O INBio quer internalizar gradualmente o processo de desenvolvimento de 

pesquisas de drogas. A transferência de tecnologia é considerado, então, uma questão 

relevante e deve ser sempre objeto de negociação com seus parceiros. 

 

 O ICBG adota linha semelhante e estimula a transferência de tecnologia. 

Doações de equipamentos e treinamentos ocorrem em todos os Grupos. Porém deve ser 

ressaltado que, em diversos países participantes dos Grupos, o nível de capacitação, 

tanto de equipamentos com dos cientistas é muito rudimentar. A tecnologia que será 

transferida terá que ser condizente com a capacidade de assimilação destes países. Neste 

nível de tecnologia, as resistências dos países desenvolvidos em relação a transferência 

de tecnologia, serão pequenas, o que não deveria ocorrer, se a tecnologia a ser repassada 

permitisse aos países receptores, o desenvolvimento de pesquisas com elevada 

agregação de valor. 
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7 Perspectivas para o PROBEM/Amazônia 

 

 Ainda faltam medidas de macropolíticas importantes para que o país venha a 

apresentar condições de implantar uma política coerente de conservação e uso 

sustentável da biodiversidade. A inexistência de uma legislação de acesso pode 

inviabilizar atividades que pretendam "atrair parceiros para uma negociação equilibrada, 

e que permita às partes envolvidas agregarem valor aos seus recursos genéticos, por 

meio do emprego de tecnologia de ponta, sem o que não serão gerados benefícios 

comerciais a serem repartidos de forma justa e eqüitativa". 

 

A opção de trabalhar com uma rede de laboratórios espalhados pelas melhores 

universidades e institutos de pesquisa do país pode permitir um ganho de escala em 

pesquisas não visualizados por nenhum outro país rico em biodiversidade. Porém a 

articulação desta rede será um dos maiores desafios que a Bioamazônia terá que 

enfrentar. As diferentes expectativas entre os pesquisadores, entre estes e suas 

instituições e entre estas e a Bioamazônia é apenas uma das barreiras imediatas a serem 

superadas. Temas como autonomia de pesquisa, distribuição de recursos para a criação 

ou melhoria dos laboratórios e diferentes visões sobre como o programa deve ser 

conduzido são pequenas amostras das dificuldades que a equipe responsável pela 

articulação da rede irá encontrar. 

 

A capacitação técnico-científica nacional não é suficiente para que o país possa 

conduzir a bioprospecção sem a parceria de empresas nacionais ou multinacionais. O 

desenvolvimento completo de um medicamento exige conhecimentos e condições 

materiais que superam as disponíveis atualmente, seja em qualidade como em escala. O 

intercâmbio com pesquisadores e o treinamento em institutos internacionais deverão 

suprir, em parte, essas carências. 

 

O desenvolvimento de pesquisa farmacêutica, como base de programas de 

bioprospecção oferece diversos benefícios e oportunidades, principalmente se já existem 

indústrias e/ou institutos de pesquisa capacitados. O sistema educacional deverá ser o 

mais beneficiado, recebendo fortes estímulos tanto em áreas básicas, como ciências 
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ambientais, como em áreas mais especializadas, como engenharia genética e outras 

especialidades relacionadas com biotecnologia. A maior capacitação profissional nestas 

áreas, além de gerar novas oportunidades biotecnológicas, pode gerar resultados em 

outras áreas da economia, criando um efeito indutor de crescimento econômico. 

 

Apesar destas oportunidades, a pesquisa farmacêutica não pode ser o único 

objetivo dos programas de bioprospecção. Os resultados são muito incertos. Novas 

fronteiras de pesquisa devem ser abertas. Ainda dentro da área de saúde, devem ser 

estimuladas buscas criteriosas por plantas medicinais que comprovem ser eficientes. 

Dado a precariedade dos serviços hospitalares de grande parte do país, e em especial da 

região amazônica, a definição mais acurada dos efeitos medicinais de plantas, pode 

trazer resultados imediatos para a saúde da população local. A preparação em escala 

industrial destas plantas não é muito dispendiosa, podendo ser realizada por pequenos 

empresários. 

 

Outros produtos naturais também devem ser objeto de pesquisa. Óleos 

essenciais, corantes, bioinseticidas, suplementos nutricionais, entre outros são exemplos 

de produtos que demandam pesquisas mais básicas e baseadas em tecnologias já 

disponíveis na maioria dos laboratórios associados. 

 

O retorno de benefícios às comunidades locais poderá ser mais rápido com a 

exploração destes produtos. O tempo de desenvolvimento de novos produtos, processos 

ou serviços deverá ser muito inferior ao tempo necessário para o desenvolvimento de 

novas drogas. Os royalties gerados também serão menores, mas caso ocorram será num 

horizonte de tempo menor. Contudo, o maior benefício da opção por produtos naturais 

pode estar no aumento de empresas na região que poderão explorar os novos produtos, 

gerando empregos tanto na indústria como na coleta/cultivo dos produtos em questão. 

 

A exploração de serviços é outra boa opção para a Bioamazônia. O screening do 

Banco de extratos e amostras que será montado e serviços de assessoria e certificação 

são diferenciais não observados em nenhum outro programa de bioprospecção. 
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A falta de experiência em negociações de contratos pode ser um fator negativo 

no início das atividades. Como ressaltado anteriormente, é necessário um profundo 

conhecimento das próprias necessidades, dos produtos que estão sendo negociados, dos 

mercados destes produtos e das necessidades e desejos das empresas envolvidas nas 

negociações. Espera-se que com o amadurecimento da Bioamazônia, este problema seja 

superado. 

 

O pouco destaque dado à conservação da biodiversidade, apesar de estar entre os 

objetivos do PROBEM/Amazônia merecerá mais atenção da Bioamazônia. Nos seus 

objetivos, esta questão não está colocada. O INBio reserva 10% dos pagamentos 

antecipados e 50% dos royalties para a manutenção e conservação das áreas 

conservadas e objeto de bioprospecção. 

 

Este problema poderá ser equacionado com a implantação do FPBA. Quando as 

políticas de investimentos estiverem definidas, certamente contemplarão investimentos 

em projetos de conservação. 

 

O FPBA poderá ter uma função vital na sustentação financeira da Bioamazônia. 

Ao contrário dos trust funds de alguns Grupos do ICBG, que só recebem recursos 

quando do pagamento de adiantamentos ou de royalties, e portanto tendem a ter poucos 

recursos, o FPBA deverá receber inversões dos investidores que quiserem aproveitar 

dos serviços da Bioamazônia. Será quase como o pagamento de uma "jóia" para entrar 

num "clube". A idéia é interessante, mas ainda faltam muitos detalhes para o FPBA 

começar a operar e não se pode ter certeza quantos "sócios" a Bioamazônia possa atrair. 

 

O CBA tem sido alvo de muitas críticas. Sua construção teria sido desnecessária 

e está consumindo recursos que poderiam estar equipando e melhorando os laboratórios 

que já existem. Alguns duvidam que o CBA consiga atrair excelentes pesquisadores 

para Manaus. 

 

Em suma, as perspectivas para o PROBEM/Amazônia e para a Bioamazônia 

contemplam muitas incertezas. Algumas, como a falta de capacidade de administrar a 
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rede de laboratórios, podem levar o programa ao insucesso. Por outro lado, as vantagens 

competitivas, como a capacidade de pesquisa (quando comparada com países em 

desenvolvimento) e a biodiversidade amazônica permitem vislumbrar um programa 

com sucesso. 



 79 

8 Conclusões 

 

Como visto ao longo da tese, os programas de bioprospecção estão em pleno 

processo de evolução. Durante a fase inicial, os benefícios eram absorvidos apenas 

pelos que desenvolviam, produziam e comercializavam os produtos obtidos a partir da 

biodiversidade. Com o acordo INBio/Merck e após a Convenção sobre Diversidade 

Biológica - CDB assinada em 1992 por mais de 120 países, as bases dos programas de 

bioprospecção começaram a sofrer mudanças profundas. 

 

Ficou claro que a perda de biodiversidade está ligada à falta de percepção do 

valor econômico total provido pela biodiversidade. Como os componentes mais 

importantes deste valor não possuem mercados, as alternativa de uso do solo, como a 

agricultura e pecuária, cujos valores são percebidos imediatamente pelos mercados, 

acabam predominando. O uso de mecanismos que capturem os valores econômicos da 

biodiversidade poderá oferecer alternativas ao "desenvolvimento". 

 

A valoração econômica da biodiversidade mostrou que, embora não haja 

consenso, os valores esperados da bioprospecção baseados em produtos farmacêuticos 

pode ser muito pequeno. Este diferentes valores implicam em políticas de conservação 

da biodiversidade com focos bens distintos. Alguns alegam que a bioprospecção é "puro 

desenvolvimento sustentável", enquanto outros consideram que ela "desvia a atenção 

sobre melhores alternativas de conservação da biodiversidade". 

 

Para que a bioprospecção atue positivamente para a conservação, é necessário 

que as políticas de desenvolvimento e de ciência e tecnologia adotadas pelos países 

sejam coerentes com a política de conservação da biodiversidade. Mesmo assim, o papel 

da bioprospecção não deve ser superestimado. 

 

Os maiores benefícios que a bioprospecção tem possibilidades de oferecer talvez 

não sejam monetários. O aumento do conhecimento científico pode ter um efeito 

positivo na economia, gerando novas empresas não só nas áreas de biotecnologia e 

produtos naturais, derivando para outros setores. Maior conhecimento dos ecossistemas 
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pode levar ao desenvolvimentos de estratégias mais eficientes de conservação, levando 

a menor ocorrência de danos ambientais. 

 

A tese procurou apontar as limitações e os potenciais dos programas de 

bioprospecção. Desde que superadas as limitações, eles podem ser mecanismos 

importantes no desenvolvimento econômico e na conservação da biodiversidade.  

 

O INBio, consagrado com seu trabalho realizado na última década tem uma 

posição de destaque. Apesar das críticas recebidas, por estar "entregando sua 

biodiversidade", "vendendo a preços irrisórios" seus recursos genéticos e bioquímicos, 

sua postura inovadora impôs respeito. Por ser um país com pequena infra-estrutura 

científica, não conseguiria pesquisar sozinho sua biodiversidade, necessitando do apoio 

internacional. 

 

O ICBG é financiado por recursos de instituições americanas. Caso não seja 

feito nenhuma descoberta relevante nos próximos anos, é possível que seja 

interrompido. Cabe aos países que têm participado dos ICBGs acumular a experiência 

necessária para poderem conduzir seus próprios programas. Este formato de 

bioprospecção pode ser útil como primeiro passo para os países provedores, mas tem 

duração limitada.  

 

O Brasil poderá ter grandes benefícios com seu programa de bioprospecção. 

Além de possuir a maior infra-estrutura científica na área de produtos naturais entre os 

países provedores, seu programa está sendo montado com apoio forte dos governos 

estaduais e federal. Mas  parte dos benefícios poderá não se concretizar pela falta de 

políticas claras e coerentes de desenvolvimento nacional e regional, e inexistência de 

política de conservação da biodiversidade. 

  

O PROBEM/Amazônia e a Bioamazônia ainda não têm muita história para 

contar. Espera-se que sejam firmados diversos acordos com empresas não só 

farmacêuticas, e num curto espaço de tempo. O FPBA é muito promissor, podendo 

servir como projeto piloto de financiamento para outros programas. Problemas podem 
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surgir, como a atração de pesquisadores de alto nível para o CBA em Manaus e a 

dificuldade em articular a rede de laboratórios associados. A forma como os benefícios 

gerados serão divididos ainda está indefinida e o compromisso com a conservação da 

biodiversidade está difuso. Estes problemas podem ser resolvidos positivamente no 

curto e médio prazo. Esta iniciativa brasileira é muito ambiciosa, devendo ser 

acompanhada atentamente, pois mesmo que os benefícios gerados não sejam 

financeiramente altos, os benefícios indiretos, como aumento da capacitação técnico-

científica, em especial na Região, maior conhecimento do funcionamento da 

biodiversidade, favorecendo políticas de conservação mais eficientes e o possível 

surgimento de empresas locais e regionais baseadas em biotecnologia de produtos 

amazônicos podem trazer melhorias de longo prazo para o país e para a Região. 
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