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RESUMO 

A exploração dos recursos naturais é imprescindível para o desenvolvimento de 

qualquer país do mundo, mas a complexidade da crise ecológica global, na atualidade, 

vem transformando a visão de crescimento através da industrialização nos moldes da 

Revolução Industrial para um novo modelo de desenvolvimento denominado de 

“sustentabilidade”. O desenvolvimento sustentável é o caminho encontrado pelo mundo 

para amenizar os impactos devastadores da industrialização, constatando-se que através 

de pesquisas e investimento em biotecnologia é possível reduzir os impactos negativos 

contra o meio ambiente e os recursos naturais, considerados como fonte de riquezas e 

alternativas de crescimento econômico para os seus detentores, proporcionando uma 

perspectiva de qualidade de vida para as presentes e futuras gerações do mundo todo. 

No entanto, este novo paradigma também trouxe consigo uma corrida pela 

monopolização desta fonte de riqueza. Não que seja algo novo, mas se fortaleceu com a 

idéia de uma economia voltada para o meio ambiente natural. O Brasil é campeão em 

biodiversidade e, portanto, detentor de uma inestimável fonte de riquezas naturais, mas, 

infelizmente, também é campeão em biopirataria, apesar da construção de uma 

legislação ambiental forte e completa, mas que enfrenta obstáculos na sua aplicação, o 

que caracteriza a sua ineficácia no combate à biopirataria, especialmente na Amazônia. 
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RESUMEN 

La exploración de los recursos naturales es esencial para el desarrollo de cualquier país 

del mundo, pero la complejidad global de la crisis ecológica, en el actual tiempo, viene 

transformando la visión del crecimiento con la industrialización en los moldes de la 

revolución industrial para un nuevo modelo del desarrollo llamado del 

“sustentabilidade”. El desarrollo sostenible es la manera encontrada para que el mundo 

aclare encima de los devastadores de los impactos de la industrialización, 

evidenciándose que con la investigación y la inversión en biotecnología es posible 

reducir los impactos negativos contra el ambiente y los recursos naturales, considerado 

como fuente de la abundancia y de las alternativas del desarrollo económico para sus 

detainers, proporcionando una perspectiva de la calidad de la vida para los regalos y las 

generaciones del mundo todos del futuro. Sin embargo, este nuevo paradigma también 

traído obtiene una raza para el monopolização de esta fuente de la abundancia. Que él 

no es algo nuevo, pero si está fortificado con la idea de una economía dirigió hacia el 

ambiente natural. Brasil es campeón en biodiversidad y, por lo tanto, detainer de la 

fuente inestimable de la abundancia natural, pero también es campeón adentro 

biopirataria, aunque la construcción de una legislación ambiental fuerte y completa, 

pero ésa hace frente especialmente a obstáculos en su uso, cuál caracteriza su ineficacia 

en el combate biopirataria, en Amazônia. 
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A INEFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO NO COMBATE À BIOPIRATARIA NA 
AMAZÔNIA 
 
 
 

A Revolução Industrial alavancou a problemática ecológica. Através da 

exploração dos recursos naturais, de forma desordenada, os países industrializados 

perceberam que a economia não iria suportar a super exploração do meio ambiente. A 

escassez dos recursos naturais e a emissão de gases tóxicos passaram, então, a serem 
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considerados os grandes vilões da atualidade, onde catástrofes ambientais se revelam 

contra ações antropológicas.  

Apesar de ser imprescindível para o desenvolvimento de qualquer país, a 

exploração dos recursos naturais deve respeitar os limites que o Planeta impõe. Por isso 

a complexidade da crise ecológica global vem transformando o crescimento econômico 

em um novo modelo de desenvolvimento denominado de “sustentabilidade humana”. 

 

 

1. Desenvolvimento sustentável na Amazônia: desafio ou estratégia? 

 

O desenvolvimento sustentável é fruto de significativas transformações no 

comportamento das sociedades modernas, construindo uma verdadeira “Revolução 

Ambiental” que emergiu como uma mudança necessária para a preservação da própria 

existência humana, tendo em vista a percepção de que o uso incorreto dos recursos 

naturais representa o risco de extinção da humanidade. Portanto, a sustentabilidade 

passou a ser entendida como o caminho para amenizar os impactos devastadores da 

Revolução Industrial, constatando-se que a ciência, a tecnologia e o conseqüente 

investimento na chamada biotecnologia poderiam ser fortes aliados nesta nova era de 

conscientização ambiental.  

Sendo considerados como fonte de riquezas e alternativas de crescimento 

econômico para os seus detentores, a exploração adequada dos recursos naturais 

proporciona uma perspectiva de qualidade de vida para as presentes e futuras gerações 

do mundo todo, mas este novo paradigma também trouxe consigo uma corrida pela 

monopolização desta fonte de riqueza.  

Embora detentor de uma imensa biodiversidade considerada como uma 

inestimável fonte de riquezas naturais, o Brasil também é campeão em biopirataria. 

Especialmente na Amazônia, maior floresta tropical do mundo, a biopirataria 

enfraquece a soberania nacional e enaltece a sensação de violação dos direitos dos 

“povos da floresta”.  

Esta imensa potencialidade biológica presente na Amazônia atiça a cobiça 

internacional. Todos os anos são apreendidos cerca de 40 mil animais silvestres e 

espécies de flora nos portos e aeroportos do país.  
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De acordo com Flávio Montiel, diretor de proteção ambiental do IBAMA, 

“o imenso patrimônio genético da Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal, com potencial 

de uso farmacêutico, cosmético e alimentar, necessita do permanente aperfeiçoamento 

legal, para sua proteção contra o contrabando e apropriação para patenteamento no 

exterior” (fonte: Correio Braziliense de 29 de outubro de 2005). 

Entre os direitos que exigem os cidadãos do mundo estão os deveres de 

contribuir para o combate deste mal tão devastador quanto a poluição e degradação 

ambiental: a biopirataria. Este combate permite uma melhor exploração e utilização dos 

recursos naturais e a aplicação da sustentabilidade nos moldes da nova era mundial. 

Dentre as transformações necessárias para fortalecer a era ecológica é 

imperativo a força da conscientização ambiental global capaz de questionar a ciência e a 

tecnologia; a adoção de medidas socioeconômicas mitigadoras dos impactos negativos 

ao meio ambiente, e a construção de uma legislação eficiente que proporcione a 

prevenção e punição de crimes ambientais, entre eles a biopirataria. 

Eurípedes Ferreira Lins, em sua obra denominada “O Amazonas e seus 

problemas” (2006), expõe uma preocupação quanto à nova lei de concessão de florestas 

públicas que, em nome do desenvolvimento sustentável, está autorizando a exploração 

da Amazônia por um praza de 40 (quarenta anos), inclusive por empresas estrangeiras, o 

que deixa um espaço para o incremento da biopirataria na região. O autor chama, então, 

o Amazonas de “um Estado de todos”, e vai além: 

Afora o aculturamento e uma população indígena, que vem tendo uma 
penetração de brancos, estrangeiros, se dizendo missionários, e que na 
verdade são verdadeiros espiões das chamadas ONGs, na busca de 
nossa flora medicinal e das riquezas minerais, como o ouro, o 
diamante, a cassiterita, etc. Como um humilde caboclo, autêntico 
brasileiro, estou achando que essas tais Organizações Internacionais – 
ONGs – têm o poder quase absoluto nas terras que lhes são cedidas 
pelo Governo da União (LINS, 2006, p. 138-139). 

 

Lins se refere à Lei de Concessão de Florestas Públicas que foi criada 

recentemente, de forma ambígua e temerosa, a Lei n. 11.284/06. Continua o autor, em 

defesa da Amazônia como Patrimônio Nacional e que merece todo o respeito de toda a 

nação, demonstrando a revolta com a referida lei implementada pelo Ministério do Meio 

Ambiente como sendo em defesa de uma Amazônia condenada pela falta de políticas 

públicas de desenvolvimento sustentável: 
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Não convém jamais esquecer de que essas concessões dadas pelo 
Governo Federal para essas falsas defensoras do meio ambiente não 
lhes pertencem no sentido estrito da palavra, e sim pertencem ao 
patrimônio brasileiro, já que o seu patrimônio é sagrado e pertence ao 
nosso país [grifou-se]. (LINS, 2006, p. 139). 

 

2. O Meio Ambiente, a tecnologia e a biopirataria: perspectivas legais. 

 

A problemática ambiental vai além dos cuidados com os recursos naturais e 

com as espécies existentes na Terra. Abrange um complexo de sistemas sociais, 

políticos, jurídicos e econômicos que interferem no desenvolvimento da humanidade. 

Durante séculos o ser humano vem tratando a questão como um meio de estancar o 

crescimento, tentando resolver a crise ecológica com o investimento tecnológico e 

científico. Este investimento tem produzido tecnologias que traduzem um verdadeiro 

arsenal na luta pela sobrevivência da humanidade às intempéries do Planeta, mas não 

conduz à produção de valores que lutem pela qualidade de vida dos sobreviventes. 

A legislação ambiental confronta a necessidade de resguardar o meio 

ambiente de impactos negativos e a urgência em proporcionar o desenvolvimento 

econômico e social no país. O combate aos crimes ambientais, incluindo a biopirataria, 

é visto como uma forma de garantir a sustentabilidade humana. 

O termo BIOPIRATARIA pode ser utilizado para explicar a manipulação 

ilegal das diversas formas de vida encontradas no meio ambiente, mas não só a fauna e 

a flora estão a mercê deste tipo de manipulação, pois a apropriação e monopolização do 

conhecimento que as populações tradicionais detêm no que se refere ao uso dos recursos 

naturais é uma situação real na região amazônica. 

Inicialmente o termo foi utilizado pela Ong RAFI, em 1993. A Ong, 

conhecida atualmente como ETC-Group, utilizou o termo biopirataria para alertar sobre 

a manipulação e patenteamento de recursos biológicos e conhecimento indígena que 

vinha ocorrendo por parte de empresas multinacionais e instituições científicas. 

Apesar de não existir uma conceituação clara do termo, o Instituto 

Brasileiro de Direito do Comércio Internacional, da Tecnologia da Informação e 

Desenvolvimento conceitua-o como: 

(...) o ato de aceder a ou transferir recurso genético (animal ou 
vegetal) e/ou conhecimento tradicional associado à biodiversidade, 
sem a expressa autorização do Estado de onde fora extraído o recurso 
ou da comunidade tradicional, que desenvolveu e manteve 

 
 41



determinado conhecimento ao longo dos tempos (prática esta que 
infringe as disposições vinculantes da Convenção das Organizações 
das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica). A biopirataria 
envolve ainda a não-repartição justa e eqüitativa - entre Estados, 
corporações e comunidades tradicionais - dos recursos advindos da 
exploração comercial ou não dos recursos e conhecimentos 
transferidos. 

A tecnologia é um instrumento primordial para a garantia do 

desenvolvimento econômico das nações hodiernamente, mas é importante a imposição 

de normas que assegurem o investimento tecnológico em consonância com a nova 

ordem mundial de sustentabilidade humana, pois não é mais possível sobreviver aos 

mesmos padrões de desenvolvimento que causaram, a partir da industrialização 

acelerada e do urbanismo desordenado, um desequilíbrio ambiental que colocou toda a 

humanidade em risco de extinção. As propostas de desenvolvimento sustentável devem 

consolidar qualquer agenda de crescimento em qualquer ponto do Globo, pois as 

perspectivas de desenvolvimento não podem mais andar na contramão da nova ordem 

mundial: a cidadania ambiental. As  sociedades de risco representam a conseqüência de 

séculos de descaso para com o meio ambiente, entendendo, de acordo com as palavras 

de Enrique Leff, que “o risco ecológico questiona o conhecimento do mundo, onde a 

crise ecológica atual significa um limite real, sendo este, por sua vez, um limite do 

crescimento econômico e populacional, dos desequilíbrios ecológicos e das capacidades 

de sustentação da vida, da pobreza e da desigualdade social”. (LEFF, 2001).  

Portanto, o desafio humano do século XXI é, sem dúvida, manter o 

equilíbrio entre o desenvolvimento econômico-social e a preservação dos recursos 

naturais esgotáveis. Assim, a tecnologia tem que ser vista como aliada, e não como mais 

um fator de risco para a existência da vida na Terra. 

Com esse intuito deve entende-se o termo BIOTECNOLOGIA, ou seja, com 

o intuito de realmente fortalecer a tecnologia para a vida, explorando a vida como um 

fim e não como um meio. 

Interessante notar que a biotecnologia já representa uma esperança de vida. 

No contexto do Projeto Genoma Humano – PGH – como revela Fiorillo (2002, p. 71), 

milhares de doenças genéticas já foram identificadas graças a este projeto que tem 

revelado a possibilidade de identificar os genes defeituosos do ser humano e buscar 

soluções adequadas para esta descoberta. Além de ser possível entender o DNA vegetal 

e animal, criando, assim, possibilidades para fortalecer a agricultura e a pecuária, além 
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de encontrar medicamentos que podem combater doenças hoje tidas como incuráveis, o 

que é fundamental para a sobrevivência humana. 

No Brasil, a Lei n. 11.105/05, denominada de lei de biossegurança, visa 

estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que 

envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, mas não é 

suficientemente clara para regular as possibilidades de manipulação genética no 

contexto da biopirataria, tendo em vista que proíbe a engenharia genética, mas permite a 

manipulação para fins terapêuticos, o que acaba abrindo uma discussão entre os 

cientistas sobre a finalidade terapêutica, nos casos em que se faz necessário a utilização 

da engenharia genética. A partir desta discussão surge a bioética, que movimenta as 

controvérsias e reflexões a respeito das mudanças científicas da medicina e da evolução 

da biologia molecular e das conseqüências biotecnológicas para a humanidade. 

Enfim, as leis que regulamentam o desenvolvimento da biotecnologia não 

são claras e deixam “brechas” para a biopirataria. É importante ressaltar que a 

Convenção de Diversidade Biológica assinada durante a ECO-92 reconheceu que os 

recursos genéticos não devem ser vistos como patrimônio comum da humanidade, como 

querem os países interessados em dominar os recursos dos países mais pobres, tendo em 

vista o valor econômico agregado a estes recursos na atualidade, pois cada nação é 

soberana sobre seus próprios recursos genéticos. Esta Convenção, com base neste 

critério, estabelecem três mecanismos de exploração sustentável, por parte de cada país: 

1. Participar da pesquisa sobre os recursos; 2. Dividir os benefícios financeiros obtidos 

da exploração comercial desses recursos; e 3. Partilhar os benefícios tecnológicos 

obtidos desses recursos. 

De acordo com Fiorillo (2002), cada governo tem o direito soberano de 

regular e fiscalizar seus recursos naturais. O art. 15 da Convenção de Diversidade 

Biológica reconhece: 

(...) os direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, a 
autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos, como sendo 
pertencente aos Governos nacionais, sujeitos à legislação nacional. 
(Fiorillo, 2002, p. 67). 

 

E ainda, o art. 14 da mesma Convenção, por sua vez, estabelece: 

(...) o acesso à tecnologia e sua transferência a países em 
desenvolvimento (...). No caso de tecnologia sujeita a patentes e 
outros direitos de propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua 
transferência devem ser permitidos em condições que reconheçam e 
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sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de 
propriedade intelectual. (Fiorillo, 2002, p. 67). 

No entanto, a Lei de Patentes (Lei n. 9.279/96) não confere a segurança 

adequada para impedir que países detentores de tecnologia de ponta não usurpem a 

propriedade dos recursos naturais de países mais pobres. A origem destes recursos 

acaba sendo irrelevante quando não se consegue comprová-la de forma concreta, uma 

vez que o produto da manipulação através da biotecnologia torna-se perfeitamente 

adaptada às exigências legais de patentes, caracterizadas pela novidade, inventividade e 

aplicação industrial. 

Mesmo assim, existe algumas poucas tentativas no Brasil de se combater a 

biopirataria, apesar da Amazônia não fortalecer este intuito e ainda garantir a 

exploração de seus recursos de forma ampla, através de legislação própria (Lei n. 

11.284/06). A primeira lei brasileira de combate à biopirataria foi criada em 1997 pelo 

Acre (Lei Estadual n. 1235/97), estabelecendo-se que o acesso a estrangeiros só seria 

permitido através de uma associação a instituição ou empresa brasileira da área de 

pesquisa. Em seguida o Amapá também seguiu esta linha de defesa dos seus recursos, 

com a Lei n. 388/97. 

 

 

3. A biopirataria na Amazônia 

 

A manipulação das populações tradicionais e a usurpação dos 

conhecimentos no uso dos recursos naturais é uma realidade que impera na Amazônia, 

apesar do etnoconhecimento também ser encarado pela legislação brasileira como uma 

riqueza de propriedade nacional, mas que não tem recebido a atenção das organizações 

políticas e econômicas para garantir a eficácia dessa legislação, que é uma forte 

instrumento de combate à biopirataria na região.  

Anos de informações acumuladas pelos povos da região amazônica acerca 

da rica biodiversidade da Amazônia reduz o tempo e o custo de pesquisas importantes, 

pois os indígenas têm informações de plantas que curam que representam uma 

economia de até 80% dos investimentos em pesquisa e produção de um novo produto 

farmacêutico, que podem levar cerca de 10 anos de experimentos e em média US$ 350 
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milhões. Portanto, a biopirataria também é uma grande ameaça ao etnoconhecimento 

amazônico. 

A grande dificuldade em se verificar e combater este crime não está na falta 

de legislação, mas na prática de um ato legal que ocorre após a biopirataria: a patente. 

As patentes são concedidas para invenções por um período de 20 anos. Para caraterizar 

o direito à patente, estas invenções devem ser de uso prático, mostrar um elemento de 

novidade e um passo inventivo. 

A Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 

define como patente: 

(...) um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por 
força de lei, ao inventor/autor ou pessoas cujos direitos derivem do 
mesmo, para que esta ou estas excluam terceiros, sem sua prévia 
autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como 
fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc. 
(fonte:www.inpi.gov.br) 

 

O avanço da biotecnologia e a facilidade de se registrar marcas e patentes 

em âmbito internacional têm provocado um aumento na biopirataria mundial, pois a 

corrida biotecnológica é um imperativo para a construção de uma economia forte e 

atuante no mercado globalizado das sociedades modernas. O que significa um maior 

investimento em pesquisas e tecnologia por parte dos países mais ricos e uma 

dependência intelectual e econômica dos países mais pobres que possuem a matéria 

prima para tal investimento. 

A biotecnologia é um processo tecnológico que permite a utilização de 

material biológico de plantas e animais para fins industriais. Através da biotecnologia é 

possível a identificação de programas que possam condicionar o desenvolvimento 

industrial em diversos setores como agricultura, pecuária, alimentação, saúde e meio 

ambiente, ao critério de sustentabilidade proporcionado hodiernamente pelo mundo 

globalizado. 

A insegurança quanto ao futuro e a ameaça de extinção da humanidade 

conclamam pela mudança de comportamentos e investimentos em tecnologias que 

consigam reverter o quadro de catástrofes que se formam em todas as partes do Planeta. 

Tais catástrofes representam, claramente, o resultado de décadas de descaso com o meio 

ambiente, e consequentemente, de descaso com o próprio ser humano. A transformação 

das perspectivas ambientais, construindo uma “nova ordem mundial” que ousamos 
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chamar de cidadania ambiental, significa a busca por soluções imediatas na tentativa de 

superar os desafios da sustentabilidade. A biotecnologia surge então como uma 

alternativa salvadora, que pode ajudar o ser humano a desafiar os limites do 

conhecimento em prol da sobrevivência humana.  

Imperativo, portanto, a necessidade de leis mais eficazes que possam 

garantir a gestão do patrimônio natural e o desenvolvimento adequado aos padrões de 

sustentabilidade instrumentalizados pela AGENDA 21 na Conferência das Nações 

Unidas em 1992 no Rio de Janeiro. 

A cooperação internacional não tem saído do papel, pois os interesses 

econômicos e políticos superam a idéia de bem comum. A corrida pelo 

desenvolvimento de tecnologias que garantam o topo na lista dos países mais poderosos 

economicamente transformam os princípios assinados diplomaticamente em papel sem 

valor. 

O Tratado sobre Direitos de Propriedade Intelectual da OMC – TRIPS, de 

1995, estabeleceu o direito das empresas terem respeitadas as patentes em todos os 

países membros da OMC, o que permite que estas empresas, geralmente de países 

industrializados que detém uma maior capacitação tecnológica e econômica, utilizem 

estes direitos para piratear o conhecimento indígena e a biodiversidade dos países mais 

pobres do mundo que detém esta imensa fonte de riquezas, mas pouco recurso 

financeiro e baixa capacitação humana para investir em pesquisas. 

A Lei de Patentes precisa ser revista. Para Flávio Montiel: 

(...) Novos acordos devem proibir o patenteamento de organismos sem 
especificação de origem e forma de obtenção, e garantir propriedade 
intelectual às populações que geraram o conhecimento. Seria bem-
vindo também o acréscimo de artigos à legislação de crimes 
ambientais, como forma de dar efetividade ao trabalho de fiscalização. 
É preciso tipificar melhor as penalidades em relação ao tráfico de 
animais e à biopirataria. Hoje, a falta de objetividade põe no mesmo 
banco de réus um traficante internacional e uma idosa que possua um 
papagaio há duas décadas. (fonte: Correio Braziliense de 29 de 
outubro de 2005). 

 

Já a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio; a 

organização civil denominada de Conselho de Informações sobre Biotecnologia – CIB; 

o site www.amazonlink.org e outros sites ligados à biotecnologia têm proporcionado o 

combate à biopirataria na Amazônia, alertando as autoridades para casos de registros de 
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patentes ainda pouco conhecidos como o Cupuaçu e a Andiroba, que trazem prejuízos 

para as comunidades tradicionais que comercializam os produtos na região. A luta 

contra a apropriação e monopolização de conhecimentos e produtos de comunidades 

tradicionais e indígenas na região amazônica tem proporcionado alianças entre a 

sociedade, o Estado e o chamado terceiro setor. O terceiro setor atua como uma ponte 

entre o Estado e a sociedade, pois é composto por instituições como ONGs, fundações e 

associações, com o objetivo de esclarecer a obscuridade que ainda paira sobre a 

biopirataria na região. Entre suspeitas e teorias de conspiração a Amazônia segue 

enfrentando a ameaça da biopirataria. 

O contrabando da fauna e da flora amazônica ganha um reforço com o 

avanço da biotecnologia, pois bastam células in vitro (gotas de sangue, partes de tecidos 

ou folhas, etc.) para o desenvolvimento de técnicas que proporcionem um grande 

impacto na ciência e na tecnologia. 

Com isso, surge o conflito entre o desenvolvimento científico-tecnológico e 

a salvaguarda dos recursos naturais. Tal problemática somente poderá ser encarada com 

um enfoque jurídico, tendo em vista a imensa dificuldade na eficácia da ação policial e 

na fiscalização em um território de imensas proporções como o Brasil e a dificuldade de 

locomoção na região amazônica. 

Apesar da Convenção da Diversidade Biológica assinada em 92 no Brasil e 

da Lei de Patentes registrarem a tentativa de impedir a biopirataria, as leis nacionais não 

conseguem impor um instrumento de defesa que garanta a gestão e a fiscalização de seu 

patrimônio natural, o que acaba causando uma luta silenciosa das indústrias que vêem 

na Amazônia uma riqueza imensurável de alternativas lucrativas para a indústria 

farmacêutica, estética, de alimentos e mesmo para a pesquisa científica. A solução 

encontrada pelo Governo Federa foi abrir as portas na tentativa de garantir um controle 

dessa exploração, mas até o momento não há certeza sobre a eficácia desta lei, ao 

contrário, há muito insegurança quanto ao avanço da biopirataria na região. 
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Há um vazio jurídico internacional no contexto do combate à biopirataria, 

apesar do princípio jurídico de respeito à soberania interna de cada país. A legislação 

internacional não tem uma aplicação preventiva no combate à biopirataria. O Brasil é 

signatário da Lei Mundial de Patentes, desde 1995, mas esta não prevê o combate à 

biopirataria. Infelizmente, esta lei fortalece a propriedade sobre o material genético às 

nações que conseguem isolar o DNA, desenvolver e registrar a propriedade intelectual 

sem a necessidade de comprovação da origem do material genético.  

Internamente, a Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98) prevê sanções 

penais e administrativas para os crimes ambientais cometidos por pessoa física ou 

jurídica. No entanto, os lucros da exploração, especialmente quando concernente ao 

desenvolvimento biotecnológico, compensam as punições sofridas por tais criminosos, 

o que leva ao aumento da biopirataria. 

O Cupuaçu é um exemplo claro da falta de ordenamento jurídico capaz de 

combater a biopirataria e da ineficácia da legislação ambiental vigente. A fiscalização 

não impede o desenvolvimento de tecnologias capazes de burlar a lei em prol da 

indústria da biopirataria. O óleo desta planta foi patenteado por um japonês, diretor da 

empresa americana Cupuaçu International, impedindo o Brasil de comercializar o 

princípio ativo do Cupuaçu sem pagar royalties ao país onde a registrou. Este fato é 

muito prejudicial às populações amazônicas que dependem diretamente desta planta 

nativa da região. 

Os malefícios da biopirataria alcançam a cifra de cerca de US$ 2,5 milhões 

para o Brasil. O incentivo ao estudo e desenvolvimento de produtos da biodiversidade 

do país é apontado pelas autoridades brasileiras como uma solução para o combate à 

biopirataria, mas a própria legislação dificulta o acesso dos pesquisadores brasileiros 

aos recursos naturais. Só a indústria farmacêutica movimenta mais de US$ 300,00 

bilhões por ano, e 40% dos medicamentos derivam da exploração dos recursos naturais, 

sendo 1/5 da biodiversidade brasileira. 

A Convenção da Diversidade Biológica, realizada durante a ECO-92 no Rio 

de Janeiro, foi um passo importante para reverter este cenário. A Convenção resultou 

num documento que visa a regulamentação do acesso aos recursos biológicos e a 

repartição dos benefícios oriundos da comercialização destes recursos para as 

populações tradicionais detentoras dos recursos, assegurando a conservação da 

biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e a justa repartição dos 
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benefícios da exploração econômica dos recursos genéticos, respeitando a soberania 

nacional. De acordo com o Artigo 8(j) da Convenção, os países signatários são 

obrigados a "respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das 

comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais relevantes à 

conservação e utilização sustentável da diversidade biológica", bem como "encorajar a 

repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, 

inovações e práticas". 

Outro importante momento no combate contra a biopirataria no país foi o 

encontro de Pajés de diferentes comunidades indígenas, em dezembro de 2001, que 

resultou na Carta de São Luis do Maranhão. Este documento, entregue à OMPI 

(organização Mundial de Propriedade Intelectual da ONU), questiona toda forma de 

patente que derive de acessos a conhecimentos tradicionais. 

Enfim, o caráter estratégico dos recursos biológicos propõe uma corrida 

pela monopolização destes recursos e do conhecimento das populações tradicionais, 

desenvolvendo o mercado da biopirataria internacional. Este cenário somente poderá ser 

revertido por uma regulação que propicie o uso adequado da biodiversidade para o bem 

da humanidade e benefício de cada nação detentora. O Brasil é privilegiado por uma 

imensa biodiversidade, o que torna imperativo a necessidade de uma legislação 

adequada sobre a exploração dessa riqueza nacional. 
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