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Pesquisadores liderados por
Elisaldo Carlini, diretor do
Centro Brasileiro de Infor-
mações sobre Drogas Psico-
trópicas (Cebrid), da Univer-

sidade Federal de São Paulo (Unifesp),
decidiram suspender o projeto de inves-
tigação sobre a fitofarmacopéia Krahô
que vinham desenvolvendo, com o apoio
da FAPESP, em três aldeias da reserva
indígena da etnia numa região de cerrado,
no norte do Estado do Tocantins. A pes-
quisa, conduzida pela bióloga Eliana
Rodrigues, uma doutoranda orientada
por Carlini, já tinha identificado 164 es-
pécies vegetais usadas pelos pajés com
fins medicinais, 138 das quais pareciam
ter potencial para atuar sobre o sistema
nervoso central e possibilidade de virem
a ser aproveitadas no desenvolvimento
de novas drogas. O projeto foi capa da
Pesquisa FAPESP nO 70, de novembro/-
dezembro de 200l.

Apesar de um acordo firmado com
a Vyty-Cati, associação que representa
duas das 17 aldeias da Kraholândia, em
fevereiro de 2001, garantindo, além do
acesso ao material, a participação dos ín-
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to Científico e Tecnológico (CNPq), pela
Comissão Nacional de Ética e Pesqui-
sa, e de ter sido encaminhado à Funda-
ção Nacional do Índio (Funai). A apro-
vação da Funai só saiu em julho de 200l.
"Enquanto isso, obtivemos autorização
dos índios para garantir a entrada na al-
deia", ele lembra. Nesse período, os pes-
quisadores e os representantes dos Kra-
hô elaboraram várias minutas de um
acordo finalmente assinado pela Vyty-
Cati em fevereiro de 2001, que garantia
a todos os índios participação numa
eventual patente, junto com a Unifesp.
Nessa época, já havia entendimento
preliminar entre a Unifesp, os Krahô e
três laboratórios nacionais para explo-
rar as plantas medicinais. Mas nenhum
acordo foi firmado.

dios na distribuição de royalties decor-
rentes de um eventual depósito de paten-
te, a pesquisa foi desautorizada. Mem-
bros de outra associação dos Krahô, a
Kapey, contesta a representatividade da
Vyty-Cati e reivindica a inclusão de todas
as aldeias na repartição de eventuais be-
nefícios decorrentes da pesquisa. Em do-
cumento assinado por 29 caciques, pa-
jés e membros da associação, a Kapey
cobra da Unifesp uma indenização no
valor estimado de R$ 5 milhões a títu-
lo de danos morais e uma Taxa de Bio-
prospecção no valor de R$ 20 milhões
"pelo trabalho de coleta das plantas e
do conhecimento a elas associado re-
passados pelos pajés Krahô", para reto-
mar a discussão sobre a continuidade
da pesquisa. "Foi um banho de água
fria", lamenta Carlini.

O Ministério Público Federal, se-
gundo sua assessoria, por solicitação da
Unifesp, está verificando, há alguns me-
ses, a regularidade do acordo firmado
entre a associação índigena Vyty-Cati e
a universidade. "Entendo que a coleta de
recursos naturais na referida área indí-
gena não observou requisitos essenciais,

tais como consentimento prévio infor-
mado de todos os índios da etnia Krahô
e a distribuição equitativa de benefícios':
comenta Maria Luiza Grabner, procura-
dora da República que analisa o caso.

Participação na patente· A intenção
de Carlini e seu grupo de pesquisadores
é recomeçar o projeto com outras plan-
tas na região do pantanal ou da caatin-
ga, longe de áreas de reservas indígenas.
"O Brasil tem 55 mil plantas", ele lem-
bra. Mas a interrupção das pesquisas na
Kraholândia aborta uma experiência iné-
dita no país: a de compartilhar os bene-
fícios do conhecimento com as comu-
nidades tradicionais onde eles tiveram
origem. "Os índios são autores de um
trabalho científico. Por ensaio e erro, des-
cobriram os efeitos de uma planta sobre
determinada doença. O papel do cien-
tista, nosso, no caso, é testar essa infor-
mação", diz. Apesar do interesse na pes-
quisa, a intenção sempre foi proteger as
tradições do grupo", afirma Carlini.

O projeto começou em 1998, de-
pois de aprovado pela FAPESP, pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimen-

Hutticahãc parece atuar
no sistema nervoso

Durante toda a pesquisa,
o nome científico das
plantas e seu possível uso
terapêutico foi mantido
em sigilo - elas foram

identificadas por seus nomes na lingua-
gem timbira - e todas as amostras fo-
ram guardadas no Instituto de Botâni-
ca do Estado de São Paulo. "Além disso,
o método de coleta utilizado não per-
mitia sua análise fito química ou farma-
cológica. Além de ter coletado apenas
três galhos de cada espécie, utilizei ál-
cool nas plantas, o que impede que seja
feita a seleção de substâncias (screening
químico)", conta Eliana.

Em novembro de 2001, pouco antes
da defesa de tese que suscitou o estudo,
os pesquisadores reuniram-se nova-
mente com os representantes dos Krahô,
em São Paulo, num encontro que con-
tou com a participação de um advogado
especialista em propriedade intelectual e
de um antropólogo, assessor da Vyty-Cati,
na tentativa de definir uma proposta de
acordo e debater a partilha dos royalties.
Uma nova reunião, em fevereiro de 2002,
trouxe para o debate o Ministério Públi-
co Federal, representantes da indústria
farmacêutica e da Funai. Uma série de
pontos estavam obscuros. Havia con-
trovérsias, por exemplo, sobre a repre-
sentatividade legal indígena para firmar
acordos. "A reunião foi um banho de
água fria", lembrou Carlini. Foi sugerido
que a pesquisa fosse suspensa até que a
questão da repartição dos benefícios es-
tivesse resolvida.

"Em maio a Kapey nos convidou
para um encontro em Tocantins, para
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maiores esclarecimentos sobre o
projeto, caso contrário eles nos
processariam", lembra Carlini.
"Mas os índios da Vyty-Cati nos
disseram que eles preferiam dis-
cutir o assunto entre eles. Nós
não fomos à reunião, mas man-
damos uma carta colocando-nos
à disposição para o entendimen-
to." Foi exatamente nesse encon-
tro que a Kapey decidiu cobrar
indenização e uma taxa de bio-
prospecção da Unifesp.

Marcos legais - A ausência de
marcos legais de proteção da bio-
diversidade no Brasil expõe gru-
pos indígenas a ações de biopira-
taria e, ao mesmo tempo, inibem
iniciativas, como a da Unifesp,
que buscam formas responsáveis
de incorporar à ciência os conhe-
cimentos tradicionais, comparti-
lhando resultados. No Brasil, a
biodiversidade e as culturas tradi-
cionais são protegidas pela Medi-
da Provisória 2.186, de 2001, edi-
tada depois do início da pesquisa
e do acordo da Unifesp com a Vyty-
Cati. A MP condiciona o acesso a re-
cursos naturais à autorização da União,
reconhece o direito das comunidades
indígenas e locais de decidirem sobre o
uso de seus conhecimentos associados
aos recursos genéticos e prevê a reparti-
ção de benefícios, se houver uso e co-
mercialização. "Os benefícios resultan-
tes da exploração econômica de produto
ou processo desenvolvido a partir de
amostra de componente de patrimônio
genético e de conhecimento tradicional
obtidos por instituição nacional ou ins-
tituição sediada no exterior serão re-
partidos, de forma justa e equitativa,
entre as partes contratantes, conforme
dispuser o regulamento e a legislação
pertinente': consta no texto da MP. Por
tratar-se de medida provisória, ainda
não convertida em lei, o regulamento e a
legislação pertinentes, aos quais se refe-
re o texto, ainda não foram definidos.

A medida criou o Conselho de Ges-
tão do Patrimônio Genético, com caráter
deliberativo e normativo, composto por
representantes de órgãos e entidades da
administração pública federal. Caberia
a esse Conselho estabelecer critérios pa-
ra as autorizações de acesso e de remes-
sa e diretrizes para a elaboração do
Contrato de Utilização do Patrimônio
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Genético e Repartição de Benefícios. Nes-
te caso, a ausência de regulamentação jus-
tifica a recomendação dos advogados,
apresentada no encontro entre os pes-
quisadores da Unifesp e os índios em fe-
vereiro de 2002, de suspender a pesquisa.
"Infelizmente, a ausência de estratégias
de execução da MP afasta o interesse de
pesquisadores nacionais de se envolve-
rem com pesquisas na área de conheci-

. mentos tradicionais. O conhecimento
das etnias brasileiras continuam à mercê
de estrangeiros, que continuam se apro-
priando do material oferecido pela bio-
diversidade", lamenta Cristina Assima-
kopoulos", advogada da Comissão de
Propriedade Intelectual da Unifesp.

Eé com base nessa Medida
Provisória que a associação
Kapey quer que a Unifesp pa-
gue R$ 20 milhões, à guisa de
Taxa de Prospecção, para

continuar a pesquisa No capítulo das san-
ções administrativas está prevista a
aplicação de multa "arbitrada pela auto-
ridade competente, de acordo com a gra-
vidade da infração e na forma do regula-
mento", que pode variar de R$ 10 mil a
R$ 50 milhões se a infração for cometida
por pessoa jurídica. Em caso de reinci-
dência, a multa seria aplicada em dobro.

o caso aguaruna - Há oito anos,
os índios aguarunas, do Peru, vi-
veram situação semelhante. O
Grupo Internacional de Biodiver-
sidade Cooperativa (ICBG) im-
plementou um programa de bol-
sas - patrocinado pelo Instituto
Nacional de Saúde, pela Fundação
Nacional de Ciência e pela Agên-
cia Estadunidense para o Desen-
volvimento - com a intenção de
"pedir a conservação da biodiver-
sidade e a promoção de ativida-
des economicamente sustentadas
por meio da descoberta de drogas
originadas de produtos naturais':
Uma das cinco bolsas foi para
Walter Lewis, da Universidade de
Washington, por trabalho basea-
do na coleta de plantas medicinais
utilizadas pelos povos aguarunas,
na Amazônia peruana. Participa-
vam do convênio duas universi-
dades peruanas e a Searle & Co.,
braço farmacêutico da Monsan-
to. As negociações começaram em
1994 e uma carta de intenções foi
assinada com os representantes

dos aguarunas. Até 1996, o povo agua-
runa não participou formalmente do
processo, até que, em maio daquele
ano, eles foram até a sede da Searle, em
Saint Louis, com uma proposta para re-
negociar o convênio, que previa uma li-
cença de know-how entre a empresa e o
grupo e compensação pela coleta de re-
cursos e uso do conhecimento.

Como as organizações aguarunas
representavam menos da metade do
povo, o convênio foi inicialmente con-
cebido como uma licença não exclusi-
va: outros grupos ou povos não estariam
impedidos de utilizar seu direito de uso,
compartilhamento ou venda de suas
plantas medicinais ou conhecimento,
em qualquer parte do mundo. Ficou es-
tabelecido, no entanto, que o comparti-
lhamento do benefício teria que levar em
conta o interesse de todos os grupos -
ainda que a coleta da plantas medici-
nais se realizasse apenas nas comunida-
des afiliadas à organização signatária do
convênio - e somente depois de decisão
tomada por assembléia da comunidade
expressando o seu desejo de participar.
As pesquisas estão em andamento e o
convênio é considerado pela Organiza-
ção Mundial da Propriedade Intelectual
(Ompi) um modelo bem-sucedido de
entendimento. •




