
Com a maturidade conquistada 
em oito anos de atividade, um le-
vantamento de biodiversidade hoje 
informa políticas de conservação e 
busca compostos biológicos para a 
indústria farmacêutica. “Um dia 
seremos auto-sustentáveis com os 
recursos que ganharemos comer-
cializando fármacos”, apostou Car-
los Joly no d ia 27 de abril, durante 
balanço das realizações do Progra-
ma Biota-FAPESP. 

Principal nome por trás do Bio-
ta e chefe do Departamento de Bo-
tânica da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), Joly ideali-
zou e até 2004 coordenou o progra-
ma que aproximou pesquisadores 
de todo o estado de São Paulo para 
produzir inventários da fauna e fl o-
ra dos ambientes aquáticos e terres-
tres – levantamentos cada vez mais 
urgentes diante das extinções que 
vêm dizimando uma biodiversida-
de preciosa também por motivos 
práticos – como fonte de novos fár-
macos, cosméticos, defensivos agrí-
colas e alimentos. “Acho fundamen-
tal voltarmos no tempo e entender-
mos por que a biodiversidade é tão 
importante e exuberante no Brasil 
e, particularmente, no estado de 
São Paulo”, afi rmou o botânico.

A volta no tempo não foi mo-
desta: 200 milhões de anos, quando 
América do Sul, África, Índia, Aus-
trália e Antártida eram um único 
continente. Há 65 milhões de anos 
os dinossauros já encontraram 
uma América do Sul isolada, e sur-
giram os mamíferos que acabaram 
por dominar a fauna de vertebra-
dos. No estado de São Paulo, “há 
mais ou menos 15 mil anos tería-
mos fl orestas ao longo da serra do 
Mar, depois teríamos fl orestas ao 

Carlos Alfredo Joly
Levantamento da biodiversidade paulista 
transcende universidades e chega à prática

Maria Guimarães

O desaparecimento das espécies 
– não só sua formação – sofreu in-
fl uência desses processos de expansão 
e redução dos ecossistemas. Quan-
 do temperaturas e umidade subi-
ram e as fl orestas voltaram a se es-
tender por áreas de cerrado, animais 
como a preguiça-gigante e o tatu-
gigante, que dependiam de vegeta-
ção de savana típica do Cerrado, 
acabaram extintos. Esse processo 
sofreu também com a infl uência do 
homem, que nessa época se instala-
va no continente americano com 
lanças e técnicas de caça.

O projeto Biota se concentrou 
no estado de São Paulo, mas não só 
o fi nanciamento da FAPESP justi-
fi ca esse foco. “É uma região parti-
cularmente rica em biodiversidade 
porque, além de toda essa história, 
ela é o limite sul das áreas de cerra-
do, o limite norte da floresta de 
araucária, tem uma extensa fl oresta 
densa ao longo do litoral e uma fl o-
resta estacional semidecídua no 
interior. Há muitas áreas de contato 
entre essas formações”, explicou 
Joly. “Em cima disso, a geomorfolo-
gia – a planície costeira, o planalto 

longo das cuestas [relevo semelhan-
te a chapadas encontrado em Bo-
tucatu], por causa da umidade 
dessas regiões. No resto do estado 
teríamos áreas de caatinga em boa 
parte do litoral e savana no inte-
rior”, descreveu. 

Mas segundo Joly ainda não se 
sabe como esses ecossistemas se al-
teraram ao longo do tempo. “De 
qualquer forma, os limites dos 
ecossistemas já foram muito dife-
rentes e isso, certamente, afetou o 
processo de formação de espécies.” 
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atlântico, a depressão periférica, a 
zona de cuestas e o planalto ociden-
tal – cria diferentes tipos de hábitat, 
de condições para o aparecimento 
e a manutenção de espécies.”

Na história mais recente, a mu-
dança na cobertura natural do es-
tado foi drástica, não mais devido a 
processos naturais. “Se juntarmos 
toda a história evolutiva com a his-
tória da ocupação de São Paulo, ve-
remos que o estado tinha 85% da 
sua área coberta por fl orestas e en-
tre 13% e 14% coberta por cerrado.” 
A floresta começou a ser cortada 
mais intensamente a partir do iní-
cio do século XIX, com a entrada 
do café que gradativamente ocu-
pou as áreas fl orestais.

“Com o plantio de cana entre 
1970 e 2000, destruímos 98% do 
Cerrado paulista.” O ecossistema já 
quase não existia quando, em 1995, a 
Secretaria do Meio Ambiente do es-
tado criou o Probio, para conserva-
ção da biodiversidade, e o Proclima, 
voltado para mudanças climáticas. 
Nesse ano, um workshop reuniu pes-
quisadores, técnicos da Secretaria do 
Meio Ambiente, representantes da 
indústria, das Cooperativas de Cana 
e do Movimento dos Sem Terra – 
atores da ocupação do Cerrado. O 
produto fi nal foi um mapa defi nindo 
áreas que deveriam ser preservadas.

“Em 1996 também foi produzi-
da a lista ofi cial das espécies amea-
çadas do estado de São Paulo, mas 
chegamos a um impasse, pois con-
seguimos transformar informação 
científica em legislação, mas não 
conseguimos envolver os pesquisa-
dores na geração de mais conheci-
mento”, contou. “Não se coloca sua 
linha de pesquisa ou alunos que 
fazem mestrado e doutorado em 
algo que depende de vontade polí-
tica, pois o secretário muda, mu-
dam as políticas e não se consegue 
terminar o que foi iniciado.” Veio 
daí a idéia de criar um programa de 
pesquisa em conservação da biodi-
versidade – proposta de Joly que 
não foi de imediato acatada pela 
FAPESP. Era preciso provar que a 
idéia representava mais do que a 
mania de grandeza de poucos.

José Fernando Perez, então dire-
tor científi co da FAPESP, convocou 
uma reunião com cerca de cem pes-
quisadores em biodiversidade. “O 
grupo foi unânime em dizer que 

que estudam ecologia da paisagem, 
que delimitam áreas de conserva-
ção e os que procuram incluir po-
pulações humanas que fazem uso 
tradicional do ambiente. “Não es-
tamos interessados apenas em ca-
talogar as espécies, mas nos proces-
sos e na manutenção desses proces-
sos, em sistematizar as informações 
para que elas também possam ser 
usadas por aqueles que tomam de-
cisões políticas.”

Aprovado o programa, a primei-
ra difi culdade foi padronizar as co-
letas e o armazenamento dos dados 

– fazer com que alguém que trabalhe 
com microorganismos adote o mes-
mo protocolo de coleta usado para 
aves ou com plantas. Com esse in-
tuito, pesquisadores das diversas 
especialidades elaboraram um for-
mulário único para todos. 

Outro problema: os mapas deta-
lhados mais recentes eram de 1972. 

“Em 1972, o Tietê era um rio, hoje ele 
é uma seqüência de barragens; Cam-
pinas, que hoje tem 1,2 milhão ha-
bitantes, tinha 450 mil habitantes; 
não existia a Bandeirantes nem a 
Imigrantes. Tudo mudou de lá para 
cá, inclusive, logicamente, o que so-
brou de vegetação nativa.” Em par-
ceria com a equipe de Francisco 
Kronka, do Instituto Florestal, o gru-
po do Biota partiu de mapas do Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e Esta-
tística, o IBGE, que atualizaram com 
fotografias do satélite Landsat. O 
mapa que resultou foi inserido na 
internet, com todos os 696 municí-
pios de São Paulo – que até 1904 
eram 13 – demarcados. 

No site www.biota.org.br hoje é 
possível buscar informações no 
Atlas de espécies, consultar a revista 
Biota Neotropica ou o banco de da-
dos. “Temos um sistema que não 
exige máquinas de grande porte, 
com alimentação on-line, acesso 
público e, principalmente, monta-
do para ser conectado com outras 
iniciativas no Brasil e no exterior”, 
comemora o pai do programa. 

Com isso, a situação periclitan-
te do Cerrado, por exemplo, agora 
é conhecida: sobraram 8.500 frag-
mentos, mas apenas dez com mais 
de mil hectares. “Mil hectares é o 
tamanho mínimo para manter um 
casal de lobos-guará. Então, não 
temos mais área de Cerrado que 
comporte fauna de grande porte.”

“Um dia 
seremos 
auto-
sustentáveis 
com os 
recursos que 
ganharemos 
com 
fármacos”

aquilo era importante e que valeria 
a pena investir num programa es-
pecial de pesquisa.”

Desde o início, Joly e sua equipe 
defi niram que os dados levantados 
pelos grupos associados estariam 
disponíveis para a comunidade 
científi ca e a sociedade na internet. 

“Em 1997 fizemos um workshop 
com 120 pessoas em Serra Negra. 
Todos que participaram ainda pen-
sam em entrar com ação contra o 
organizador porque eu tranquei 
todos no hotel, confi squei a chave 
dos carros e disse: ‘Não se sai daqui 
enquanto o programa não estiver 
defi nido’”, relembrou divertido.

Logo de início, ao reunir o conhe-
cimento que existia mas estava dis-
perso em publicações menores e em 
arquivos pessoais de pesquisadores, a 
iniciativa resultou em sete livros pu-
blicados que cobriam todo o espectro 
da diversidade biológica e sobre as 
Unidades de Conservação do estado. 

Desafi os
Assim, o Biota foi concebido, estru-
turado e planejado pela comunida-
de científi ca que depois elaborou 
projetos de levantamento da fauna 
e fl ora de São Paulo. Tudo isso com 
o cuidado de defi nir biodiversida-
de de maneira a acomodar pesqui-
sadores que se embrenham no ma-
to em busca de plantas ou bichos, 
que passam seus dias em laborató-
rios e diante do computador para 
classifi car a diversidade biológica, 
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O programa ultrapassou as fron-
teiras iniciais. Um fi lhote é o projeto 
Species Link, que integra coleções 
biológicas de diferentes instituições 
de ensino e pesquisa. “Ele começou 
integrando 35 coleções no estado de 
São Paulo, depois se conectou ao Rio 
de Janeiro e ganhou vida própria. 
Hoje ele é fi nanciado por agências 
nacionais e internacionais e reúne 
135 coleções com 2,4 milhões de re-
gistros.” Outro é a revista científi ca 
Biota Neotropica, indexada interna-
cionalmente. “Publicamos artigos, 
inventários, revisões temáticas, cha-
ves de identifi cação, revisões taxonô-
micas e notas; os trabalhos são pu-
blicados em português, espanhol e 
inglês. Ela deixou de ser uma revista 
do programa, é nacional.”

O Programa Biota deu também 
origem ao Bioprospecta, uma rede 
para identifi cação de plantas e ani-
mais que possam gerar novos pro-
dutos como fármacos, cosméticos 
ou defensivos agrícolas. Joly defen-
de que o Brasil detenha a patente 
desses princípios ativos e faça par-
cerias com multinacionais para de-
senvolver os produtos. “A diferença 
é garantirmos que o uso comercial 
retorne em recursos para o Brasil.” 
Outro objetivo é que uma parte dos 
rendimentos seja revertida para 
conservação do ecossistema onde a 
espécie ocorre e para programas de 
pesquisa como o Biota. 

E o objetivo principal do pro-
grama parece próximo de se reali-
zar. Uma parceria com a Secretaria 
do Meio Ambiente, o Instituto Flo-
restal, a Fundação Florestal e a 
Conservation International defi niu 
áreas prioritárias para conservação. 

“Na região noroeste do estado de 
São Paulo, por exemplo, se tivermos 
um projeto de recuperação de ma-
tas ao longo dos rios, conseguire-
mos reconectar fragmentos de fl o-
restas e de cerrado que sobraram. 
Ali usaremos os modelos que já 
existem para replantar vegetação 
nativa.” Em março deste ano o ma-
pa produzido pelo Biota foi adota-
do pela Secretaria do Meio Am-
biente para guiar políticas de con-
servação. “De fato, a informação 
científi ca trabalhada ao longo des-
ses oito anos se transformou em 
política do estado de São Paulo pa-
ra conservação e restauração da 
biodiversidade”, comemorou. ■

Niède Guidon
Arqueóloga diz que o Homo sapiens 
já estava no Piauí há 100 mil anos

Marcos Pivetta

Em 1973, a brasileira Niède Gui-
don, então pesquisadora do Centre 
National de La Recherche Scientifi -
que (CNRS) em Paris, era assisten-
te da grande arqueóloga francesa 
Annete Emperaire, que procurava 
vestígios do homem mais antigo 
das Américas. Annete já havia esta-
do na Patagônia e, em solo brasilei-

ro, seu maior interesse era a região 
de Lagoa Santa, nos arredores de 
Belo Horizonte, onde se acreditava 
estarem os resquícios mais antigos 
de ocupação humana em terras na-
cionais. “Detesto essa pesquisa para 
ver quem é o mais antigo. Gosto do 
Piauí por causa das pinturas (ru-
pestres), que são muito bonitas”, 

Niède 
Guidon: 
homem saiu 
da África e 
chegou ao 
Piauí por via 
marítima, 
atravessando o 
Atlântico de 
ilha em ilha

Especial genomica_parte2.indd   73Especial genomica_parte2.indd   73 26.08.08   18:03:3526.08.08   18:03:35




