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RESUMO 

A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT) define as prioridades a serem 

fomentadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 

(FAPEAM), instituída por Lei Estadual em 2002, e tem a finalidade de amparar a 

pesquisa científica básica e aplicada e ao desenvolvimento tecnológico experimental, 

no Estado do Amazonas, em todas as áreas do conhecimento. Nestas ações de 

fomento, através do apoio financeiro a projetos de pesquisa e desenvolvimento 

selecionados em procedimentos públicos, a FAPEAM deve orientar os executores em 

relação ao acesso aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, 

resguardar os direitos de propriedade intelectual dos pesquisadores e da própria 

agência de fomento, assim como proteger o conhecimento tradicional associado e seus 

detentores enquanto objetos (diretos ou indiretos) de pesquisa. A fim de atender a 

essas demandas, a FAPEAM lançou edital do Programa de Gestão de C&T, que 

culminou na contratação de um projeto de pesquisa sobre o fomento à pesquisa e a 

proteção aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. Nosso grupo de 

pesquisa iniciou as atividades no projeto em janeiro de 2006 e está em fase de 

levantamento de literatura, de legislação, de diagnóstico dos programas de apoio à 

pesquisa da FAPEAM e de direcionamentos para a adaptação de rotinas institucionais. 

Até o presente momento, os resultados parciais indicam que: i) há projetos concluídos 
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ou em desenvolvimento que apresentaram implicações no âmbito  dos direitos de 

propriedade intelectual, sem terem sido identificados pela FAPEAM; ii) foram 

constatados problemas na execução de projetos por entraves em processos de 

licenciamento; iii) foram sugeridas alternativas administrativas para a solução parcial 

dos problemas encontrados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - 

CONHECIMENTO TRADICIONAL - FAPEAM. 

 

ABSTRACT 

The State Bureau of Science and Technology of Amazonas (SECT) defines the 

priorities to be fomented by the Research Support Foundation of the State of 

Amazonas (FAPEAM), instituted in 2002, aiming to support basic and applied 

scientific research and experimental technological development, in the State of 

Amazonas. In these institutional actions, FAPEAM provides financial support to 

research and development projects. In its public procedures, the Foundation must 

guide the executors about the access to the traditional knowledge associated to 

biodiversity, protecting its intellectual property rights as the researchers’ copyrights 

and the traditional communities’ knowledge. In order to take care of to these 

demands, FAPEAM contracted a consultant/research project that resulted in the 

present paper. The results of the project will subsidize the adaptation of FAPEAM 

administrative procedures. The research group initiated its activities in January of 

2006. Nowadays the activities are in the phase of literature and legislation review, 

diagnosis of the support programs of FAPEAM and formulation of guidelines to 

administrative routines adaptations. Until the present moment, the partial results 

indicate that: i) there are projects (concluded or not) that presented intellectual 

property rights implications, but FAPEAM did not realize that; ii) it was found project 

execution problems due to licensing obstacles; iii) it was suggested administrative 

alternatives to the partial solution to these problems. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT) foi criada pela Lei 

Estadual no. 2.783, de 31 de janeiro de 2003, com a missão de formular e gerir as 

políticas estaduais de Ciência e Tecnologia, buscando articular esforços e fazer com 

que o conhecimento produzido nas universidades, centros de pesquisa e laboratórios 

seja revertido em alternativas eficazes para a promoção do desenvolvimento 

sustentável, humano e solidário. 

Com o escopo de orientar a demanda estadual em pesquisa e desenvolvimento, 

a SECT define prioridades a serem fomentadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Amazonas (FAPEAM); instituída pela Lei Estadual no. 2.743, de 10 de 

julho de 2002, vinculada à SECT. A FAPEAM tem a finalidade de amparar a pesquisa 

científica básica e aplicada e ao desenvolvimento tecnológico experimental, no Estado 

do Amazonas, em todas as áreas do conhecimento para aumentar a produção científica 

e tecnológica e proporcionar sua aplicação no interesse do desenvolvimento 

econômico e social do Estado. 

Nestas ações de fomento, através do apoio financeiro a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento selecionados em procedimentos públicos, a FAPEAM deve orientar 

os executores em relação ao acesso aos recursos genéticos, resguardar os direitos de 

propriedade intelectual dos pesquisadores e da própria agência de fomento, assim 

como proteger o conhecimento tradicional associado à biodiversidade, enquanto 

objeto (direto ou indireto) de pesquisa. 

O tema propriedade intelectual, devido à sua importância para o 

desenvolvimento científico e tecnológico da região, tem sido uma das prioridades das 

ações políticas da SECT com reflexos na FAPEAM, enquanto agência de fomento à 

pesquisa. No “I Encontro da Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e 

Conhecimento Tradicional”, realizado em Manaus em março de 2005, os trabalhos 

revelaram duas demandas urgentes: i) que a FAPEAM submetesse as propostas de 

projeto recebidas a estudos de viabilidade jurídica e; ii) que a FAPEAM adequasse 

seus editais às exigências legais de licenciamento. Na prática, o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa sem os cuidados legais necessários por parte da agência de 

fomento, pesquisadores e detentores de conhecimento tradicional, pode gerar 

problemas e esbarrar em gargalos burocráticos e institucionais. Scholze (2002) 

exemplifica alguns desses problemas ao mencionar que: “... observa-se acaloradas 



discussões na comunidade científica, mídia em geral e na esfera do Governo Federal, 

em decorrência de casos comprovados de biopirataria contra o patrimônio genético 

brasileiro. Mais ainda, por envolver aspectos relacionados à questão da legalidade do 

intercâmbio de amostras de coleções científicas entre instituições congêneres, bem 

como da propriedade intelectual, ou seja, sobre quem seriam os verdadeiros detentores 

ou proprietários das informações genéticas contidas nos recursos biológicos (plantas, 

animais, fungos e microrganismos), espalhados pelo território brasileiro, seja em 

propriedades privadas, terras indígenas, posses de populações tradicionais ou em 

terras públicas”. 

Assim, a questão teórica principal a ser respondida caminha em direção ao 

debate entre adeptos do sistema patentário tradicional (e.g. INPI e OMPI) e 

defensores do sistema sui generis (Araújo & Capobianco, 1996; Laird, 2002; Lima, 

2003; Santilli, 2005). A relativização do Direito, em face da realidade do Estado do 

Amazonas é necessária, porém encontra como primeiro obstáculo a carência de 

legislação estadual sobre propriedade intelectual, acesso ao patrimônio genético e 

proteção ao conhecimento tradicional. Em parte esta carência se deve a limitações 

constitucionais em relação à competência para legislar, conforme se observa nos 

artigos 22, 23 e 24 da CF/88. 

Diante deste contexto, em síntese, o objetivo deste estudo é identificar atual 

situação interna da FAPEAM sobre os projetos financiados que envolvam o tema, os 

pontos de estrangulamento no marco legal referente aos direitos sobre propriedade 

intelectual no fomento à pesquisa para o Estado do Amazonas, e sugerir rotinas 

administrativas para licenciamento de projetos que possuam potencial de geração de 

produtos patenteáveis. 

Foi feito um levantamento na FAPEAM com todos os projetos financiados até 

o momento, para identificar se houve indicação por parte do pesquisador e da 

instituição de ensino da possibilidade de produtos patenteáveis dos resultados de suas 

pesquisas. As palestras do I Encontro da Rede Norte foram sistematizadas, por serem 

o primeiro material disponível sobre o tema para a região Norte. Após rápida análise 

das principais problemáticas da legislação, foram feitas sugestões de otimização 

administrativa da FAPEAM no financiamento de projetos e no incentivo à proteção de 

seus resultados. 



 

DESENVOLVIMENTO 

 

Os resultados do trabalho de levantamento e análise dos projetos financiados 

pela FAPEAM indicaram que não houve orientação aos pesquisadores sobre a 

importância de avaliar a viabilidade de proteção dos resultados de seu estudo. Até 

agora, os resultados de nenhum projeto foram encaminhados para patenteamento ou 

proteção especial. No entanto, em diversos casos foram observados resultados 

interessantes que mereceriam atenção para esta possibilidade. Dentro do PAPPE  

(Programa Amazonense de Apoio à Pesquisa em Empresa), seis projetos já encerrados 

possuem este potencial. No POPPE (Programa de Apoio a Políticas Públicas no 

Estado do Amazonas), apenas um projeto apresentou potencial de patente. No PIPT 

(Programa Integrado de Pesquisa e Inovação Tecnológica), que objetiva justamente a 

inovação tecnológica, haviam 30 projetos que mereceriam atenção para a 

potencialidade de seus resultados. Cabe destacar, que esta situação não foi percebida 

pela FAPEAM. Com isso, não houve retorno dos benefícios deste conhecimento para 

o pesquisador, FAPEAM, instituição de ensino e nem para os detentores do 

conhecimento tradicional, quando foi o caso. 

Outro aspecto a ser observado como resultado do levantamento realizado na 

FAPEAM foi a constatação de projetos suspensos por falta de licenciamento. Foram 

várias as situações em que isto ocorreu, como na Universidade Federal do Amazonas, 

no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e na Fundação Estadual de Política 

Indigenista, onde o principal gargalo foi o CGEN e, em menor escala, a FUNAI. 

Em relação ao CGEN, esta problemática é um reflexo dos conflitos 

conceituais sobre o entendimento do termo “prévio”. Freire (2006), analisou 

juridicamente o consentimento prévio fundamentado, abordando suas diversas 

características e potencialidades de aplicação prática. Nesse sentido, o principal 

aspecto a ser observado é que há margem para interpretações conflitantes sobre o 

termo “prévio”, constatando-se divergências na literatura sobre o termo se referir ao 

momento de contratação do projeto propriamente dito (o consentimento deve ser 

anterior à assinatura do termo de outorga), ou ao início das atividades de pesquisa 

com as comunidades tradicionais (neste caso, o consentimento poderia ser obtido após 

a assinatura da outorga).  



Foi constatado em um processo da FAPEAM (proc. 1093/04), a dificuldade do 

pesquisador em iniciar seu trabalho porque o CGEN entendeu que o mesmo deveria 

apresentar anuência prévia anterior ao início dos trabalhos de entrevista com 

comunidades tradicionais. Em ofício encaminhado ao Reitor da Universidade Federal 

do Amazonas (Ofício 097/2006/CTEC/DPG/SBF/MMA, de 04/04/2006), o CGEN 

informou que a anuência prévia é um requisito indispensável para a obtenção da 

autorização de acesso ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, 

como preceitua os incisos V e VI do art. 8º do Decreto 3945/01 e este departamento, 

que exerce função de Secretaria Executiva do CGEN, não poderia prosseguir com a 

tramitação dos processos quando qualquer dos requisitos da legislação que regula a 

matéria não forem atendidos. 

 A problemática encontrada em relação à FUNAI, refere-se à necessidade de 

apreciação de mérito dos projetos pelo CNPq que envolvam atividades em terras 

indígenas (FUNAI, Instrução Normativa 01/95PRESI, publicada em 29/11/1995). Há, 

portanto, uma dupla análise de mérito. A primeira realizada pela FAPEAM, e a 

segunda, por esta agência de fomento federal. O maior entrave disto, é a demora para 

o início do projeto, uma vez que a FUNAI não concede autorização ao pesquisador 

sem parecer favorável do CNPq (arts. 6º e 7º). 

Outro aspecto a ser observado na análise legal,  diz respeito à natureza da 

pesquisa científica, se com ou em seres humanos. Ambos os casos  envolvem relações 

complexas entre os sujeitos da pesquisa, dado o desenvolvimento da prospecção 

biotecnológica, da pesquisa biomédica, dos limites éticos da pesquisa em geral e do 

amplo reconhecimento jurídico dos conhecimentos e seus titulares, sejam estes 

sujeitos individuais e/ou coletividades.  

Entretanto, nem todas as pesquisas científicas que envolvem o acesso a 

conhecimentos tradicionais associados ou não ao patrimônio genético, objetivam a 

“apropriação” do conhecimento, pelo patenteamento de processos ou produtos, como 

é o caso da grande maioria das pesquisas nas ciências humanas e sociais. O mesmo 

ocorre com aspectos da pesquisa em ciências da natureza, principalmente no que se 

refere à pesquisa básica. Assim, desde logo, é preciso observar e dimensionar as 

finalidades e objetivos da pesquisa científica, diferenciando, necessariamente, as áreas 

de conhecimento envolvidas e suas respectivas metodologias, se a pesquisa será 



realizada com ou em seres humanos e o esclarecimento exaustivo da destinação dos 

resultados. 

Preliminarmente, pode-se, ressaltado o seu caráter simplicador, agrupar e dizer 

como mera perspectiva inicial, que as pesquisas biomédicas, farmacológicas,  

biológicas e biotecnológicas (estas duas últimas em determinados aspectos) tendem a 

envolver, diretamente, a pesquisa com seres humanos. Por outro lado, as pesquisas nas 

ciências humanas e sociais caracterizam-se pela relação com os seres humanos como 

meio de sua efetivação. A afirmação não é taxativa uma vez que é possível um ramo 

do conhecimento envolver tanto pesquisas em como com seres humanos. Pode-se 

tomar como paradigma a psicologia, que envolve aspectos comportamentais e 

eventuais  susbtratos materiais no estudo da loucura. 

De toda forma, tanto em pesquisas com como em pesquisas em seres humanos, 

o atendimento a requisitos para autorização é condição para a sua realização, 

respeitadas as pertinências temáticas e metodologias próprias de cada área do 

conhecimento, dos Comitês de Ética das instituições de pesquisa ou de órgãos como o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa, o Conselho Nacional do Patrimônio Genético, o 

Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis e da Fundação Nacional do 

Índio, entre outras. 

Outro aspecto importante está relacionado com o lugar de realização da 

pesquisa, se in situ ou ex situ, o que equivale dizer, no lugar de situação ou fora do 

lugar de situação dos sujeitos/objetos da pesquisa. Aqui cabe uma diferenciação 

complicada porque envolve materiais, substâncias, sujeitos e territorialidades. 

A pesquisa de campo, comum às diversas áreas do conhecimento, pode ter 

caráter de relação esporádica e efêmera para coleta de material ou substâncias que 

serão posteriormente analisadas em gabinete ou laboratório, ou relação mais 

duradoura como na coleta de dados em formulário ou com participação. Em todos 

esses casos é conveniente, seguindo os requisitos do esclarecimento e da ética, cingir-

se aos objetivos da pesquisa. Entretanto, é possível, no curso da pesquisa, a 

reorientação dos objetivos previamente traçados. Neste caso, nova explicitação deverá 

ocorrer para esclarecer os novos rumos da pesquisa. 



Por último, ainda no que se refere ao lugar da pesquisa, é importante ressaltar 

que a proteção jurídica, tanto aos conhecimentos tradicionais como ao patrimônio 

genético, recai sobre os bens e elementos no seu lugar de situação e fora dele, neste 

último aspecto, sobre material coletado como os inventários, coleções botânicas ou de 

material genético e objetos da manufatura artesanal. 

Estes temas foram citados, entre outros, no “I Encontro da Rede Norte de 

Propriedade Intelectual, Biodiversidade e Conhecimento Tradicional”, realizado em 

Manaus em março de 2005. A contribuição maior deste evento foi a possibilidade de 

perceber como esta temática é trabalhada pelos diversos setores sociais, institucionais 

e estados do Brasil. Este encontro direcionou ações políticas do governo do Estado do 

Amazonas, em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico e suas 

implicações com direitos de propriedade intelectual. Neste contexto, insere-se o 

presente estudo. 

Para expor o exemplo de São Paulo, Ricardo Bérgamo da Silva 

(NUPLITEC/FAPESP) falou do programa de proteção de invenção adotado pela 

FAPESP, onde os doutorandos e mestrandos que desenvolvem um produto ou 

processo patenteáveis, podem solicitar financiamento para os registros devidos. O 

pedido segue para análise de assessoria que avaliará se o projeto preenche os 

requisitos que a lei exige. A assessoria é composta por dois técnicos especialistas da 

área do projeto. Quando o pedido de patente é concedido, ele sai em co-titularidade 

entre a FAPESP e a universidade a qual o pesquisador está vinculado, como por 

exemplo: FAPESP/UNICAMP, FAPESP/USP, FAPESP/ITA, etc. 

Representando Minas Gerais, Nizete Araújo (FAPEMIG), destacou que os 

países em desenvolvimento ainda não estão preparados para a realidade das patentes. 

Nestes, além de fomentar a pesquisa, as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) 

precisam despertar para uma função mais ampliada, que é desenvolver tecnologia e ao 

mesmo tempo promover o desenvolvimento econômico e social. Surge então um novo 

paradigma: proteger a inovação e investir em pesquisa aplicada visando retorno 

financeiro, colocando o sistema de propriedade intelectual a serviço da sociedade.  

Roberto de A. Lotufo (INOVA/UNICAMP) apresentou os dados sobre a 

produtividade da UNICAMP, que possui 15.000 alunos de graduação e 15.000 de pós-

graduação. Esta massa crítica ajuda a manter a produtividade sempre em alta. 

Destacou alguns dados: um depósito de patente por semana; um contrato de 



licenciamento por mês; 250 convênios com empresas e 200 com órgão públicos. De 

acordo com o palestrante, as patentes dão visibilidade para as pesquisas desenvolvidas 

nas universidades. A INOVA disponibiliza através do site todas as 350 patentes 

registradas e isso ajuda a incentivar novas pesquisas. 

Há similaridade nas políticas governamentais sobre desenvolvimento 

tecnológico e propriedade intelectual. Apesar de haver estados do Brasil em estágios 

de desenvolvimento diferentes, os objetivos políticos são similares. Através do 

incentivo à proteção da propriedade intelectual sobre o conhecimento produzido nas 

universidades e institutos de pesquisa, objetivam promover o desenvolvimento local e 

arrecadar royalties para financiamento de novas pesquisas. 

Outros aspectos foram tratados no evento, pois em muitos casos a pesquisa 

científica envolve o acesso ao conhecimento tradicional. Representando o Amazonas, 

Frederico Arruda (UFAM) destacou que quando se fala em conhecimento tradicional, 

é preciso definir o que se entende por conhecimento tradicional, pois o grau de 

complexidade envolvido é muito maior do que se imagina. O conhecimento 

tradicional não é estático, ele flui com o tempo e com a história. É um produto 

cultural. Da mesma forma que existe a erosão genética, existe a cultural. A erosão 

cultural ocorre mais depressa que a genética por causa das pequenas perturbações que 

ocorrem dentro das comunidades tradicionais (indígenas e não indígenas1). A 

introdução de novas técnicas ou modelos culturais nas sociedades indígenas causa 

transformações significativas no conhecimento. Para proteger o conhecimento 

tradicional é preciso primeiro conhecê-lo. Mencionou exemplos da capacidade e da 

complexidade da utilização do conhecimento tradicional, o qual, afirmou, não é fruto 

do acaso, mas sim de um processo elaborado e sofisticado, envolvendo a mistura de 

plantas, a aplicação certa de cada uma delas, a dosagem, etc. Um exemplo disso é o 

curare.  Este veneno não faz efeito se ingerido por via oral, mas ainda não se 

conseguiu decifrar como os índios desenvolveram o conhecimento sobre sua 

utilização.  

Para Hiroshi Noda (INPA) o processo de conservação da biodiversidade passa 

necessariamente pela preservação da sociobiodiversidade. Os benefícios econômicos 

que o conhecimento tradicional pode gerar deve ser repartido ou beneficiar 

diretamente as comunidades tradicionais. As populações tradicionais funcionam como 
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barreiras à biopirataria nas localidades que elas habitam. Os pesquisadores também 

têm o dever de esclarecer às populações tradicionais sobre as questões legais acerca 

do acesso ao patrimônio genético, falando das proibições legais de acesso. Com isso, 

as populações tradicionais podem atuar junto com os pesquisadores na preservação e 

no controle do acesso àquele patrimônio genético, esclarecendo sua importância e 

barrando o avanço da biopirataria. Qualquer atividade de pesquisa deve ter o 

consentimento da comunidade e o material coletado deve ser informado e utilizado 

única e exclusivamente na pesquisa originalmente proposta. Nada do que for coletado 

nas comunidades pode ser utilizado para fins comerciais. Nenhum membro do projeto 

de pesquisa tem autorização para fazer uso dos recursos genéticos de forma diferente 

daquilo que foi previsto inicialmente no projeto. 

Em relação aos povos indígenas, Bonifácio José Baniwa (FEPI/AM) comentou 

que a missão do governo do estado é construir uma política pública indigenista. O 

povo indígena não precisa se inserir no governo do Estado, o Estado é que precisa 

entender os povos indígenas, sua cultura, sua política e sua organização. Entretanto, 

esse entendimento precisa ser construído. Infelizmente, ainda há na sociedade o 

entendimento de que o governo tem que pensar pelo índio. A FEPI (Fundação 

Estadual de Política Indigenista) é um órgão do governo do Estado do Amazonas, e 

tem por objetivos: construir uma política de desenvolvimento indígena; assessorar e 

acompanhar os processos envolvendo registro, acesso, apropriação e pesquisa sobre 

conhecimento tradicional indígena; capacitar as organizações e lideranças indígenas 

sobre o conhecimento das leis de uso e acesso aos conhecimentos tradicionais 

indígenas associados à biodiversidade; aproximar as instituições de pesquisa dos 

índigenas visando encontrar uma forma adequada de se trabalhar a questão do 

conhecimento tradicional. Os projetos desenvolvidos pela FEPI são de longo prazo e 

necessitam de pesquisas mais profundas sobre o manejo de matérias-primas para fins 

produtivos. O conhecimento tradicional precisa de proteção urgente. Deve haver o 

intercâmbio de saberes entre os povos indígenas e a prática de intercientificidade 

(saber indígena e ciência ocidental) para a melhoria da qualidade de vida. Cada povo 

deve ser tratado, respeitando de forma particular a sua cultura. Os detentores dos 

conhecimentos tradicionais (indigenas e não indígenas) devem, portanto, estar 

inseridos no processo de desenvolvimento científico e tecnológico, e receber os 

benefícios oriundos da repartição devida.  



O Estado do Amazonas possui situação singular, pois reúne todos estes 

aspectos. Há políticas governamentais voltadas para o desenvolvimento científico e 

tecnológico através do pólo industrial e uma grande diversidade biológica e sócio-

cultural dos povos que detém conhecimentos tradicionais que podem beneficiar 

indústrias de bioprospecção (por exemplo, as atividades do Centro de Biotecnologia 

da Amazônia – CBA). A FAPEAM está envolvida em todo este contexto, através de 

seus programas de fomento à pesquisa, conforme exposto. 

Os resultados demonstrados acima serviram, portanto, de suporte para as 

sugestões de adequação da rotina administrativa da FAPEAM. Isto objetiva atender às 

necessidades dos projetos que envolvam direitos de propriedade intelectual e 

exigências de licenciamento/autorização para sua execução. 

Conforme constatado no levantamento dos projetos da instituição, muitos 

projetos com potencial de proteção não foram identificados pela FAPEAM como tal 

no início de sua execução. Portanto, convém exigir do pesquisador o preenchimento 

de um formulário simples na ocasião do pedido do financiamento. Neste formulário, o 

pesquisador seria incentivado a identificar possibilidade de proteção do produto 

resultante do seu projeto que será financiado pela FAPEAM. Este formulário (ou 

perguntas inseridas no próprio formulário de pedido de financiamento) deve ser 

encaminhado à FAPEAM juntamente com o projeto de pesquisa. 

Além disso, é necessário definir dentro da FAPEAM um setor, pessoa ou 

grupo de pessoas que possam fazer a interface do pesquisador com a FAPEAM e com 

um órgão responsável a ser determinado para fazer o depósito de patentes decorrentes 

das pesquisas. Este setor (chamado aqui de setor de avaliação) faria todos os trâmites 

necessários até a entrega do pedido de patente ao órgão responsável pelo andamento 

do processo.  

A intenção da criação deste setor de avaliação envolve dois momentos. 

Inicialmente, é identificar nos projetos que concorrem ao financiamento da FAPEAM 

se o pesquisador reconhece a necessidade de licenças ou autorizações para seu estudo 

e se aponta para a possibilidade dos resultados passíveis de proteção. Posteriormente, 

seria encaminhar os projetos com potencial para o órgão responsável pelos trâmites do 

processo. 

No primeiro momento, portanto, este setor de avaliação atuaria na entrada do 

projeto na FAPEAM, avaliando e identificando se há necessidade de alguma licença 

específica (IBAMA, Comitê de Ética, etc), e se o pesquisador apontou esta 



necessidade. Identificando a exigência, o setor comunica a FAPEAM e o pesquisador. 

O projeto e a liberação das parcelas ficam, então, condicionados à apresentação do 

protocolo de encaminhamento de pedido da (s)  autorização ou licença (s)  exigida (s). 

No segundo momento, este setor de avaliação atuaria após a conclusão do 

projeto, não mais atuando em aspectos de autorizações ou licenciamento, mas sim, 

sobre a possibilidade de proteção dos resultados gerados pela pesquisa. Este setor 

avaliaria, de maneira bastante genérica, se o produto da pesquisa gerou algo novo. 

Faria então, o diálogo entre a FAPEAM e o pesquisador, tentando identificar se há 

interesse mútuo de proteger o produto. 

Havendo interesse institucional e do pesquisador na proteção do resultado da 

pesquisa, a FAPEAM encaminharia o projeto a 2 profissionais da área de 

conhecimento do produto gerado (que atuariam como pareceristas)  para avaliação da 

importância e viabilidade econômica de patentear este produto. 

É extremamente importante que a FAPEAM adote o sistema de análise dos 

relatórios por pareceristas externos para avaliar melhor os projetos por ela 

financiados. Sugere-se que este procedimento seja tomado não somente para análise 

da necessidade de proteção dos resultados, mas também, para a manutenção do 

pagamento dos bolsistas, vinculando a obrigatoriedade de relatórios periódicos por 

parte do pesquisador. Este procedimento é o adotado pela FAPESP e tem se mostrado 

eficiente para a adequada conclusão dos projetos financiados.  

Após esta análise dos pareceristas sobre a viabilidade de proteção e em caso de 

parecer favorável, o setor de avaliação direcionaria o projeto ao órgão que faria os 

procedimentos de proteção do produto, e orientaria o pesquisador sobre a maneira de 

solicitar novo financiamento para este procedimento. 

 

Considerações Finais 

 

Conforme mencionado no texto, os resultados evidenciaram que há projetos 

concluídos ou em desenvolvimento que apresentaram implicações no âmbito  dos 

direitos de propriedade intelectual, sem terem sido identificados pela FAPEAM. A 

criação de um setor de avaliação dentro da Fundação poderia suprimir esta carência, 

implementando a política institucional de propriedade intelectual. Nos casos cabíveis, 

este setor direcionaria os resultados dos projetos para a proteção de direitos de 



propriedade intelectual e consequente repartição de royalties entre as partes 

envolvidas. 

Outro aspecto evidenciado foi o de que há projetos em andamento que 

apresentam problemas na execução por haver irregularidade no processo de 

licenciamento ou autorização da pesquisa. Sugere-se, então, que a FAPEAM vincule a 

aprovação do projeto e a liberação de recursos à comprovação do início dos trâmites 

exigidos pelo órgão competente para este licenciamento ou autorização. 

Tomando estas atitudes administrativas a FAPEAM estaria, portanto, 

implementando a política de propriedade intelectual da SECT e protegeria os 

interesses de todos os envolvidos na produção de conhecimento explorado 

economicamente, dando especial atenção aos direitos das comunidades tradicionais 

indígenas e não indígenas. 
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