
Legislação iguala pesquisador nacional a biopirata 
 
Apesar dos recentes avanços na venda de produtos biológicos, constrangimentos legais 
impedem a estatal de dar saltos mais ousados. "A Embrapa não está parada e muitas parcerias 
importantes foram feitas nos últimos anos, em sintonia com o mercado. Só não avançamos 
mais em virtude de limitações do marco regulatório", afirma Mauro Carneiro, chefe-geral da 
unidade para pesquisas genéticas. Ele culpa anacronismos e contradições da legislação pela 
maior parte dos problemas enfrentados pelos pesquisadores da área. 
 
Segundo ele, as normas de acesso aos recursos genéticos, de biossegurança e de patentes 
engessam a investigação científica. "Mesmo sendo governo, sofremos as sanções endereçadas 
aos biopiratas. Com isso já perdemos uns dez anos", resume. As falhas na fiscalização e os 
rigores das medidas legais inibem, segundo ele, o trabalho de universidades e instituições de 
pesquisa. "Além de criar barreiras ao crédito, o marco regulatório desestimula fundos de 
investimento privados e iniciativas governamentais." Para ilustrar, ele lembra que qualquer 
coleta na biodiversidade nacional requer contrato. Com isso, o país vive a contradição de 
dominar genomas de vegetais e animais importados desde a colonização, mas desconhecer o 
das espécies típicas. 
 
Por essas razões, Carneiro cobra flexibilização das leis para viabilizar a biotecnologia tocada 
por empresas, onde são respeitadas as regras de segurança, e em parcerias com as 
instituições de pesquisa. "Sendo produtos de alto valor agregado, os recursos buscados junto à 
iniciativa privada fazem falta ao parar na burocracia e na insegurança jurídica". A Embrapa 
tem até buscado adequar seus trabalhos à legislação que regulamenta o acesso aos recursos 
genéticos. A expressão "recursos genéticos", por exemplo, vem sendo trocada por "patrimônio 
genético", adotando um conceito mais amplo, com o objetivo de conciliar a terminologia 
adotada pela Medida Provisória (MP) 2.186-16/2001.  

 
 
Banco genético protege 600 espécies vegetais 
Silvio Ribas 

 
A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, uma das 43 unidades da empresa, combina 
inovações científicas com conhecimento popular sobre espécies. Com a biodiversidade 
brasileira, a maior do mundo, são criados produtos e serviços usando ferramentas sofisticadas 
(transgenia, genômica e nanotecnologia). Atualmente, o banco genético vegetal da Embrapa, 
criado em 1976, é o maior do Brasil e o sexto maior do mundo, com mais de 100 mil amostras 
de sementes de cerca de 600 espécies. A conservação de sementes por longo prazo permitiu à 
empresa investir no enriquecimento alimentar d e índios e pequenos agricultores. Das câmaras 
geladas saíram, por exemplo, sementes de milho e amendoim, entregues ao povo indígena 
Krahô, no Tocantins, em 1995. Eles não tinham mais as sementes primitivas e não se 
adaptavam às variedades comerciais. A parceria foi copiada em outras comunidades, como os 
Kayapó, os Ywalapiti e os Canela. No começo dos anos 2000, pequenos agricultores de Alto 
Paraíso (GO) procuraram a Embrapa em busca de sementes de uma variedade de trigo 
altamente produtiva à região, já desaparecido. As sementes de trigo veadeiro foram 
multiplicadas e hoje são plantadas por produtores locais. Mais recentemente, comunidades 
quilombolas do semi-árido de Pernambuco também foram beneficiadas com sementes 
fornecidas pela Embrapa.  

 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 5. 


