
POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Com suas flores amarelas, a cássia é uma das mais belas representantes da flora paulista, destacando-se no conjunto da Mata Atlântica 

BIODIVERSIDADE 

Comitê externo aprova programa 

Biota-FAPESP passa 
pela primeira reunião de 
avaliação das pesquisas 

D epois de ganhar o Quarto Prê
mio Ford de Conservação Am

biental, na categoria Iniciativa do Ano 
em Conservação, em novembro, o pro
grama Biota-FAPESP, o Instituto Vir
tual da Biodiversidade, recebeu, no 
início de dezembro, mais um aval im
portante: o dos pesquisadores estran
geiros que compõem seu Comitê Cien
tífico Consultivo. "É um programa 
empolgante, talvez único no mundo", 
disse um deles, o professor Arthur 
Chapman, coordenador científico do 
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Environmental Resources Informa
tion Network (ERIN), do governo 
australiano. 

Chapman participou da primeira 
reunião de avaliação do programa, 
entre os dias 6 e 9 de dezembro, na 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp ), juntamente com o pro
fessor James Staley, do Departamen
to de Microbiologia da Universidade 
de Washington, em Seattle, e o pro
fessor Donald Potts, do Departamen
to de Ciências Terrestres e Marinhas 
da Universidade da Califórnia, em 
Santa Cruz. O quarto integrante do 
Comitê, o professor Barry Chernoff, 
não pôde vir ao Brasil para o encon
tro. Além dos cientistas estrangeiros, 
participaram da reunião os coorde
nadores dos 15 projetas temáticos do 

programa já em curso naquele mo
mento (hoje são 18) e 11 pesquisado
res com projetas em fase de avaliação 
na FAPESP (há agora um total de 21 
projetas nesse estágio). 

O ambicioso objetivo do Biota
FAPESP, lançado em 25 de março de 
1999, é mapear e analisar o conjunto 
da fauna e da flora do Estado de São 
Paulo, desde os microorganismos até 
as formas de vida mais complexas 
encontradas nesse território de 250 
mil quilômetros quadrados. E entre 
alguns resultados iniciais do progra
ma, apresentados em Campinas, es
tão a identificação de compostos bio
lógicos importantes para a indústria 
farmacêutica e a descoberta de novas 
espécies de peixes de água doce, além 
do término da estrutura básica do 



banco de dados do programa (ver 
mais detalhes na Pesquisa FAPESP47). 

Integração - "A avaliação mostrou 
que o programa é também muito 
saudável porque congrega projetos 
com enfoques diferentes", diz o coor
denador-geral do Biota-FAPESP, o 
professor Carlos Alfredo Joly, do De
partamento de Botânica do Instituto 
de Biologia da Unicamp. Mas justa
mente essa variedade de enfoques le
vantou entre os consultores estrangei
ros uma certa preocupação quanto 
ao risco de dispersão do programa, 
caso seus vários projetos não sejam 
ligados de forma eficiente. Joly con
corda. "Precisamos alinhavar todos 
os estudos para não perder o foco do 
programa': diz. 

De qualquer sorte, isso não pare
ce difícil, dada a própria estrutura do 
programa, em rede virtual, seguindo o 
bem-sucedido modelo da rede Onsa, 
do Programa Genoma-FAPESP. Tal 
estrutura facilita o contato constante 
entre os pesquisadores por meio da 
Internet e desfavorece situações em 
que cada um volta-se apenas para suas 
preocupações. "O Biota proporciona 
a integração de informações e o uso 
de ferramentas comuns", diz Joly. 

Entre essas ferramentas estão o 
sensoreamento remoto, ou seja, o 
uso de fotografias tiradas por satéli
tes, e o amplo uso do GPS (Global 
Position System), sistema que permite 
a determinação exata da latitude e 
longitude de um local por meio de 
comunicações com uma rede de saté
lites. Esses novos métodos chegam 
em boa hora. "A escala das mudanças é 
tão rápida e atinge áreas tão enormes 
que, usando apenas os métodos tra
dicionais, jamais conseguiríamos do
cumentar o que está ocorrendo", diz, 
por exemplo, o professor Potts. 

Documentar é exatamente uma 
das metas do Biota-FAPESP- e tor
nar disponíveis para governos e socie
dade informações que possam ser usa
das para proteger o que ainda resta 
da biodiversidade em São Paulo. Por 
isso as informações colhidas passam 
para um banco de dados, no qual ma
pas e modelagens mostram o que es-

A fonte de todos os remédios 
O professor Arthur Chapman 

é coordenador científico do En
vironmental Resources Infor
mation Network (ERIN), orga
nismo do governo australiano 
encarregado da coleta e distri
buição de informa
ções sobre o meio 
ambiente. O objeti
vo do ERIN, que 
funciona em Can
berra, a capital do 
país, é dar subsí
dios ao governo pa
ra a formulação de 
políticas ambientais, 
fundamentadas em 
fatos e informações 
reais. "Aos políti

dar temas diversos e compartilhar 
informações de muitas discipli
nas, da química, biologia e in
formática à lógica. 

As experiências podem ser troca
das internacional-
mente? 

cos, cabe usar os fa- Chapman: empolgante 

Acho que há 
enormes possibili
dades. É importan
te que a política am
biental se baseie em 
informações cientí
ficas e um programa 
bem feito fornece-as 
em muito maior vo
lume. É importante, 
então, ter uma po
lítica científica capaz 
de produzir infortos para a tomada 

de decisões políticas': diz Chap
man. Como pesquisador, seu 
principal interesse é o mapea
mento de espécies em perigo. 

Como funciona o ERIN? 
O programa é antigo e irre

gular. Seus recursos vêm das ver
bas públicas para desenvolvi
mento da ciência. O programa 
ajudou muito a organizar o Go
nhecimento sobre a biodiversi
dade no país, mas depende das 
verbas que recebe do governo, e 
elas dependem da prioridade que 
o governo quiser dar ao assunto. 

Há semelhanças entre o ERIN e 
o Biota? 

O Biota é um programa em
polgante, talvez único no mundo. 
A segurança do financiamento 
permite o desenvolvimento de 
projetos em prazo muito curto. 
Impressiona como ele se desen
volveu em apenas dois anos, des
de que começou a ser discutido, 
em Serra Negra. E é revigorante 
ver dezenas de pessoas se r eu
nindo com seriedade, para estu-

mações sobre o meio ambiente. 

E se ela não existir? 
Nesse caso, simplesmente não 

saberemos o que está acontecen
do. O grande problema, do pon
to de vista mundial, é que a bio
diversidade está desaparecendo 
de forma mais rápida que nossa 
possibilidade de conhecê-la. Nos 
últimos 300 anos, houve um gran
de esforço científico para tentar 
descrever a amplidão do mundo. 
Mas só conseguimos chegar a uma 
pequena fração do que existe. 
Agora corremos o risco de per
der a biodiversidade. 

O que aconteceria? 
A biodiversidade é um recur

so importante para todo o mun
do. Por vários motivos. Mantém 
a temperatura média estável. For
nece recursos para a sobrevivên
cia do homem. Afinal, tudo vem 
da biodiversidade. Todos os re
médios vêm da biodiversidade. 
É importante entendê-la da ma
neira mais rápida possível, antes 
que ela desapareça. 
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tá acontecendo em cada parte do Es
tado de São Paulo com relação à bio
diversidade. "Isso permitirá que seja 
determinada a localização numa área 
de uma espécie animal ou vegetal e que 
sejam traçados planos para protegê
la, se, por exemplo, houver a necessi
dade da construção de uma rodovia 
nesse local", lembra o professor Joly. 

Essa integração com a sociedade é 
um fator muito importante para os 
contatos entre os coordenadores, pre
vistos para os próximos meses. "Vamos 
rediscutir continuamente o progra
ma, no sentido da colaboração que 
podemos oferecer com relação ao 
avanço do conhecimento, ao aperfei
çoamento da legislação de conserva
ção e à melhoria do ensino nesse cam
po, nos três níveis escolares", afirma o 
professor da Unicamp. "Estaremos 
permanentemente definindo as me
tas e os impactos dos estudos do pro
grama para a sociedade", acrescenta. 

Finda a reunião em Campinas, 
nenhum dos três consultores estran
geiros voltou imediatamente para 
seus países. Potts visitou o Centro de 
Biologia Marinha, em São Sebastião, 

Sinais de perigo no gelo marinho 
A principal área de interesse do 

pesquisador norte-americano James 
Staley, professor do Departamento 
de Microbiologia da Universidade 
de Washington, em 
Seattle, é a diversida
de e a taxonomia dos 
micróbios. Nos últi
mos anos, ele vem 
dedicando atenção 
especial às chama
das comunidades do 
gelo, grupos de mi
croorgamsmos que 
vivem no gelo mari
nho dos oceanos po
lares. Outras áreas de 

Qual a importância dos microrga
nismos do gelo marinho? 

Eles têm uma importância mui
to grande. Um terço da produção 

primária das partes 
meridionais dos ocea
nos vem das comuni
dades do gelo, grupos 
de microorganismos 
que vivem no gelo ma
rinho das regiões po
lares. Essas comunida
des estão em perigo. 
Elas sentem os efeitos 
do aquecimento global 
sobre os pólos. 

estudo do professor Staley: aquecimento global A situação é muito gra
ve, então? Staley são as diversi

dades de bactérias que compõem 
poluentes, especialmente os carbô
nicos do meio ambiente marinho, 
além da evolução e extinção de 
microorganismos em geral. 

Sim. O acelerado crescimento 
da população humana e as práticas 
industriais e agrícolas estão levan
do a biodiversidade ao colapso. E 
acordos internacionais sobre o 

Impacto sobre a população de corais todos os ecossistemas onde vivem 
os corais estão mudando devido a 
transformações globais. 

Donald Potts é professor de Bio
logia, diretor do programa Educati
on Aboard e responsável pela Inicia
tiva Internacional da Biodiversidade 
Marinha do Departamento de Ciên
cias Terrestres e Marinhas da Univer
sidade da Califórnia, em Santa Cruz. 
Sua principal área de trabalho é a 
ecologia e evolução das barreiras de 
coral e dos ecossistemas associados 
a essas estruturas. Também estuda o 
desenvolvimento de novas técnicas 
de sensibilidade de alta resolução 
para o mapeamento em escala dos 
organismos de ambientes biológi
cos. "Junto um trabalho de pesquisa 
em áreas pequenas, bem localizadas, 
com outro em áreas amplas, com 
centenas de metros quadrados", co
menta. "Procuro juntar técnicas no
vas a teorias tradicionais." 
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Qual a importância de programas 
como o Biota? 

A escala das mudanças na biodi
versidade é tão rápida e atinge áreas 
tão grandes que, usando apenas os 
métodos tradicionais, jamais conse
guiremos documentar o que está 
ocorrendo. Estou falando só do que 
está mudando, não do conhecimen
to global da biodiversidade. Mu
danças excepcionalmente rápidas 
estão acontecendo, por exemplo, nas 
áreas onde ocorre a maior parte da 
população de corais do mundo. Nos 
países em desenvolvimento, onde 
muitas pessoas vivem da economia 
costeira, esses ecossistemas estão 
mudando rapidamente devido ao 
impacto humano, crônico e local. 
Mas as transformações não se limi
tam a essas áreas. Já se acredita que 

Como assim? 
Veja, o aumento do dióxido de 

carbono na atmosfera faz com que 
a água dos oceanos se torne mais 
ácida. Pode ser que estejamos che
gando a um ponto no qual se torna 
fisiologicamente difícil a produção 
de argonita, um mineral de carbo
nato de cálcio presente nos esquele
tos dos corais. É possível que esteja
mos chegando a um ponto no qual 
não será mais possível produzir essa 
substância em quantidade suficien
te. Os biólogos estão cada vez mais 
insistindo nisso. Comunidades cos
teiras que não deveriam mudar es
tão mudando. Sistemas inteiros es
tão sendo dominados por outros 
tipos de carbonato de cálcio, mais 
estáveis em águas ácidas, mas que 



meio ambiente são importantíssi
mos para que isso não continue 
acontecendo. 

Qual o papel do Brasil nesse contexto? 
O Brasil é uma fonte excepcio

nal de recursos da biodiversidade 
do planeta. O programa Biota vai 
ajudar a aumentar a compreensão 
da vasta e fascinante diversidade 
deste país. 

O programa, então, é importante? 
Sim. O programa não é um mo

delo apenas para o Brasil, mas para 
o mundo inteiro. Nos Estados Uni
dos, não temos um quadro tão cla
ro sobre como abordar os proble
mas da biodiversidade. 

E por que o Biota é um modelo? 
Uma das vantagens do progra

ma Biota-FAPESP é que ele se con
centra num Estado de um país. Nos 
Estados Unidos, a maior parte das 
pesquisas é feita olhando-se os as
pectos de toda a nação. Aqui no 

não entram na compo
sição dos esqueletos de 
corms. 

O que isso significa? 
É possível que a 

composição do con
junto da biodiversi
dade da natureza esteja 
passando por uma 
completa transforma
ção. Achamos que já 
existem sinais disso. 

Brasil, há um grupo de cientistas, 
representando todas as disciplinas, 
que pode se encontrar numa sala e 
conversar. Não conseguiríamos fa
zer isso nos Estados Unidos. Real
mente não conseguiríamos. E fico 
empolgado ao ver todo esse poten
cial do Biota, que é simplesmente 
maravilhoso. Podemos dizer que 
todos os aspectos da biodiversidade 
estão representados aqui. 

Como é possível coordenar este pro
grama de São Paulo com outros pro
gramas internacionais? 

Eu acredito que o interesse de 
cientistas de vários outros países no 
Biota-FAPESP é muito grande. E 
existe um desejo natural de que pro
gramas desse tipo sejam realizados 
em conjunto. O intercâmbio de in
formações em bases mundiais é um 
assunto empolgante e, na minha 
opinião, deve ser livre e aberto. Na 
minha avaliação, o papel do Brasil é 
importantíssimo para que isso se tor
ne realidade. 

Qual o potencial do 
programa Biota? 

Em termos ge
rals, o programa 
Biota tem o poten- • 
cial, embora local, 
em São Paulo, de 
transformar-se nu
ma fonte responsá
vel e objetiva de 
opiniões, informa-
ções, juízos e acon
selhamento sobre 

Isso é um problema. 
Existem os efeitos lo

Potts: mudanças rápidas assuntos ligados à 
biodiversidade e às 

cais da atividade humana, as con
seqüências daquilo que as pessoas 
fazem diretamente com o meio am
biente. Mas também há coisas além 
do controle da sociedade. Os efeitos 
da emissão de dióxido de carbono 
para a atmosfera estão nesse caso. 
As conseqüências da poluição em 
geral, também. 

conseqüências das mudanças no 
meio ambiente. Isso para toda a 
sociedade. Por isso, acho impor
tante que o Biota seja visto sempre 
como independente. Não deve to
mar partido em questões ambien
tais, mas apresentar resultados con
fiáveis, que sejam aceitos pela 
comunidade. 

onde conversou com uma equipe que 
aguarda a aprovação de um projeto 
sobre biodiversidade marinha para 
ingressar no programa Biota. Staley 
esteve na Fundação André Tosello, 
conversando com um grupo que tra
balha em um projeto sobre ecologia mo
lecular e taxonomia de bactérias com 
importância para o meio ambiente e a 
agroindústria. Quanto a Chapman, 
continuou em Campinas, conversan
do com o grupo que elabora o proje
to do sistema de informação ambien
tal do programa. "No bom sentido, 
nós sugamos dele o máximo de infor
mações'; comenta Joly. "E ele, certa
mente, aprendeu muito com a gente." 

No balanço sobre a reunião de ava
liação, o coordenador do Biota-FAPESP 
pôde ainda comemorar "a forte im
pressão causada nos especialistas es
trangeiros pelo grau de maturidade 
atingido na execução dos estudos feitos 
em tão curto espaço de tempo", o re
conhecimento explícito de todos três à 
importância do programa e sua admi
ração manifesta pela possibilidade de 
integração dos objetivos do programa 
com demandas da sociedade. • 

Há algo mais que o senhor gostaria 
de acrescentar sobre o programa? 

Abordei um lado da questão. Há 
outro. Pelo que pude observar aqui 
em Campinas nesses últimos dias, o 
programa Biota me parece único. 
Há outros programas semelhantes, 
ao redor do mundo, mas nenhum 
tem potencial e características tão 
abrangentes. 

Isso significa que o programa pode se 
tornar referência para iniciativas si
milares, inclusive internacionais? 

Sim, acho que ele pode ser um 
modelo para outros programas não 
só no Brasil, mas no mundo. Se seu 
desenvolvimento prosseguir da for
ma como se apresenta hoje, creio 
que criará muitas oportunidades 
para que o Brasil desempenhe um 
papel importante no futuro da pes
quisa da biodiversidade, em escala 
mundial. 
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