
BIOPIRATARIA
COMPREENDER, RESISTIR, AGIR

Guia de informação e de mobilização 
frente à apropriação ilegítima da vida 

e dos conhecimentos tradicionais



2 BIOPIRATARIA : COMPREENDER, RESISTIR, AGIR

Agradecemos à todos os nossos parceiros internacionais por sua 

contribuição para esta guia e ajudar em nossas ações comuns: Gino Cocchiaro,

Mariam Mayet, François Meienberg, Manuel Ruiz, Mohamed Said Hassane,

Vandana Shiva,Alexis Tiouka e Andrés Valladolid.

Agradecemos também à Louisa Crispe,Victor Dario, Raphael Escaff, Carolina

Lasco, Karel Le Berre, Rozenn Le Berre, Rodrigue Olavarria, João Quaresma 

e Camille Vroman pelas traduções da guia em quatro idiomas.

Agradecemos à Julie  Kisylyczko e Ulysse Gry pelas ilustrações da guia.

Agradecemos à Rozenn Le Berre e Camille Vroman pela realização e

coordenação desta guia.

Agradecemos finalmente à todas as pessoas que, por seu envolvimento 

e trabalho no Coletivo desde 2008, data de criação pelas associações France

Libertés, ICRA e Paroles de Nature, permitiram a realização desta guia:

Corinne Arnould, Heloïse Claudon, Cyril Costes,Aurélie Hoarau, Pierre Johnson,

Daniel Joutard, Pauline Lavaud, Matthieu Mellul e Hervé Valentin.

Créditos fotos : Vanessa Black, Richard Haige, Philippe Monges,African Centre for Biosafety,

Natural Justice, Comisión peruana contra la biopiratería, France Libertés 



3

O que é portanto a biopirataria? Quem são os
biopiratas, em outras palavras os “piratas da
vida”? Tentaremos compreender, em breves
palavras, esta nova forma de roubo das
riquezas naturais...

Pode-se definir a biopirataria como a apropriação e os
bens provindos de recursos biológicos e de conheci-
mentos tradicionais das populações rurais e  indígenas.
Isto é, adquirir lucro a partir de produtos naturais livre-
mente disponíveis (plantas, sementes, folhas, etc),
copiando as técnicas utilizadas pelos povos locais, que
as utilizam diariamente para sua alimentação e cura,
desde outras gerações. Os biopiratas são principal-
mente empresas farmacêuticas, agroalimentares ou
cosméticas: elas exploram a biodiversidade para pro-
duzir produtos supostamente “inovadores” garantindo
seu monopólio a partir das patentes. Os produtos são
frequentemente inspirados nas técnicas e conheci-

mentos das comunidades locais,
conhecidos e compartil-
hados  co le t i vamente .

Copiando esses métodos
t rad ic iona is , as  empresas se

poupam de gastos maiores em seus

setores de Pesquisa e Desenvolvimento... assegurando
ao mesmo tempo ganhos significativos pela comercia-
lização exclusiva destes métodos. De um uso tradi-
cional para toda a comunidade, passa-se ao uso
comercial para gerar lucros para alguns...

Primeira etapa: a bioprospecção
Tomamos um exemplo simples: um representante de
uma empresa vai à Amazônia peruana. Mochila nas
costas, ele pode se passar facilmente por um turista
curioso e descobrir os usos que as populações locais
fazem de plantas e flores. Ele fará perguntas, obser-
vará às técnicas utilizadas, e
poderá trazer uma amostra no
fundo da sua mochila. Esta é,
neste caso, a primeira etapa
da biopirataria, denominada
bioprospecção.

Segunda etapa: o tratamento em laboratório
Nesta segunda etapa, o turista-biopirata entrega
suas amostras ao laboratório da sua empresa. Os
pesquisadores extraem então o “princípio ativo” da
folha ou da semente trazidas por seu colega, isto é, o
gene ou a molécula que possui poderes terapêuticos
ou cosméticos. Este trabalho será, obviamente, facili-
tado pelas observações do bioprospector, que analisou

UMA LIÇÃO1 : DE TURISTA INOCENTE À
BIOPIRATA MALICIOSO

ALGUMAS PALAVRAS PARA COMPREENDER
O QUE É A BIOPIRATARIA

1 Cyril Costes « La biopiraterie, les savoirs traditionnels et le droit »,
Ikewan n°67
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o seu uso, pelos povos rurais e indígenas, detentores
de conhecimentos sofisticados sobre a biodiversidade
do seu habitat. Esta etapa é muito importante porque
essa pequena estratégia desenvolvida pelo ser
humano, para explorar a natureza, permite à empresa
de conseguir o direito sobre o que é considerado dora-
vante como uma “invenção” humana.

Terceira etapa: a patente
O reconhecimento de uma “invenção” é o tema desta
terceira etapa. O direito de propriedade intelectual, de
inspiração ocidental, oferece de fato um título de pro-
priedade desde que o humano fez a prova da técnica
para criar um produto, mesmo se este produto é de
origem biológica.Uma simples modificação ou extração
em laboratório pode então trasformar um bem comum
natural em propriedade privada. Este direito de proprie-
dade é oficializado pela concessão da patente: a
empresa ou a pessoa “inventora” torna-se proprietária
do medicamento ou do produto cosmético criado a partir
dos recursos biológicos e dos conhecimentos tradicio-
nais associados.
A partir de uma planta, livremente disponível na natu-
reza, utilizada com respeito pelas populações locais
para suas necessidades diárias, foi criado um produto
gerador de lucros. Uma passagem de bem comum à
propriedade privada legitimada por uma simples trans-
formação ou extração em laboratório...A natureza é
então absorvida pela mecânica do mercado,e responde
doravante a essa lógica:os recursos naturais tornam-se
produtos de acesso limitado, pago e gerador de lucros..

Nos países conhecidos como “utilizadores” de
recursos biológicos (principalmente Estados Unidos,
Europa e Japão), a demanda de produtos cosméticos e
farmacêuticos “naturais” e “biológicos” explode. As
empresas tentam responder a essa demanda,utilizando
a matéria prima presente nas grandes reservas mun-

A BIOPIRATARIA, UM FENÔMENO GLOBAL

O que é um “recurso biológico”?
Um recurso biológico é uma entidade física (planta,

animal..), um conjunto de informações genéticas e o

produto de conhecimentos associados.

Bens comuns e bens coletivos
Os bens comuns são elementos naturais ou culturais

acessíveis a todos os seres humanos ; bens coletivos são

geridos por um grupo humano restrito. O ar, os oceanos,

as sementes são bens comuns ; uma terra comunal, os

conhecimentos pertencentes a um povo são bens cole-

tivos. Gerenciados a níveis diferentes, esses bens apre-

sentam características em comum : a sua própria exis-

tência está ameaçada pela lógica de mercantilização e

financeirização, o que provoca a evolução da gestão

coletiva motivada pelo interesse geral para a gestão pri-

vada, fundamentada na procura do lucro.

« A definição do valor de mercado da vida traz consigo

uma contradição irredutível: como conceder um direito de

propriedade exclusivo a produtos que se reproduzem de

graça ou que podem se reproduzir a partir de saberes

coletivos compartilhados? 2 »

Guy Kastler, Rede Sementes Camponesas 2 Pierre Johnson, Biopiraterie, Quelles alternatives au pillage des
ressources naturelles et des savoirs ancestraux ?
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diais. Muitas empresas dissimulam suas atividades
exploratórias a partir de estratégias « greenwashing »,
vendendo uma imagem de empresa « verde » para atrair
novos clientes. O consumidor deve estar portanto atento
à escolha de seus produtos e a sua consumação diária,
combatendo desta maneira as práticas biopiratas. É
importante que o consumidor seja consciente da exis-
tência de outras empresas, mais atentas e mais respei-
tosas, que continuam sendo uma boa alternativa para o
consumidor exigente (ver p.19).

É igualmente nestes « países utilizadores » que estão
concentradas as multinacionais e as patentes : 50% das
patentes concedidas pela OMPI (Organização Mundial da
Propriedade Intelectual), pertencem a empresas norte-
americanas e japonesas.

Nos países conhecidos como « fornecedores » de
recursos biológicos, estão as grandes reservas de bio-
diversidade.A Amazônia, a África do Sul ou a Índia, por
exemplo, concentram imensas riquezas naturais. Nas
zonas onde se situam essas reservas naturais, fre-
quentemente estão instalados os povos indígenas,
seus protetores, e grandes conhecedores da utilização
desses recursos.

A apropriação e a comercialização dos recursos bioló-
gicos,e dos conhecimentos tradicionais das populações
rurais e  indígenas que vivem em zonas de grande bio-
diversidade, foi praticada durante muito tempo de
maneira ilícita.Uma monopolização de riquezas desme-
dida, que nos faz pensar nos tempos das colonizações.

Frente à essa gritante injustiça, formas de regulações
internacionais se desenvolveram timidamente a partir
dos anos 90. Ainda hoje, apesar de tudo, elas tentam
desconstruir a relação de força que existe entre as
poderosas multinacionais ocidentais e os povos indí-
genas, protetores da biodiversidade.

Países « utilizadores » e « fornecedores », dois

grupos de Estados claramente definidos ?

Tratando-se  das convenções internacionais sobre os

recursos em biodiversidade, encontramos dois grupos

de países conhecidos como « utilizadores » e « fornece-

dores ». Os países « fornecedores » de recursos bioló-

gicos são normalmente vistos como os países emer-

gentes ou subdesenvolvidos do Sul, enquanto que os

países « utilizadores » são vistos como os países ociden-

tais e desenvolvidos. Contudo, as situações não devem

ser simplificadas, e o caso da França, e neste caso espe-

cífico, nos oferece um bom contraexemplo.

A França é um « país utilizador » e suas empresas não

são as últimas a explorar o mercado emergente da bio-

diversidade. Mas ela é também um « país fornecedor »,

exposto à biopirataria, principalmente por meio de seus

outros territórios ultramarinos – d’Outre-mer. (Ver o tes-

temunho de Alexis Tiouka p.8)

« O desenvolvimento das nações ricas, mas "genetica-

mente pobre" do Norte foi baseado na transferência de

recursos das nações pobres, mas geneticamente mais

ricas do Sul » 3

Jack Kloppenburg, professor de sociologia 
da comunidade e do meio ambiente

3 La propriété intellectuelle contre la biodiversité ?, CETIM n°35

Marie-Françoise Durand, Philippe Copinschi, Benoit Martin, Patrice Mitrano, Delphine Placidi-Frot,
Atlas de la mondialisation. Dossier spécial Russie © Presses de Sciences Po, 2010
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Horizontes de um labirinto jurídico
A temática da biopirataria parece complicada. Ela
mescla diversas áreas do direito – direito interna-
cional, direito dos povos indígenas, direito da proprie-
dade intelectual, direito florestal – nos textos e decla-
rações , em d iversos  va lo res  ju r íd icos . Uma
complexidade aparente que poderia desencorajar um
aprendiz. Tentaremos então desvendar essa encruzil-
hada jurídica… 

Existem vários textos e declarações destinados a
regular a biopirataria. Mas estes textos, respondendo
a diferentes objetivos, são, às vezes, contraditórios. O
direito comercial e o direito da propriedade intelectual
procuram garantir o livre comércio e o aumento dos
lucros. O direito florestal e o direito dos povos indí-
genas buscam soluções sustentáveis e éticas à pre-
servação dos povos e da biodiversidade. Mas esta dife-

rença de interesses não funciona tão bem na prática: a
resposta aos objetivos comerciais, inteiramente
ligados às necessidades de uma economia liberal, se
realizam geralmente em detrimento dos princípios do
desenvolvimento sustentável e do respeito dos direitos
dos povos.

Convenção sobre Diversidade Biológica e
Protocolo de Nagóia dois textos essenciais à
proteção dos povos face à Biopirataria 
Para proteger os povos e a biodiversidade da biopira-

taria, existem dois textos fundamentais: a
Convenção sobre Diversidade Biológica,
criada a partir da Conferência de 1992 no
Rio de Janeiro, e o Protocolo de Nagóia,

negociado no Japão em 2010.

A Convenção sobre Diversidade Biológica tem por
objetivo a regulação internacional contra o roubo de
recursos econômicos das zonas ricas em biodiversi-
dade. Porém, dois fatores importantes se apresentam:

A BIOPIRATARIA NA ENCRUZILHADA DAS
MÚLTIPLAS REGULAÇÕES JURÍDICAS…

LEI DO MERCADO X LEI DA NATUREZA :
CONFUSÕES E INCOERÊNCIAS DAS REGULAÇÕES 
INTERNACIONAIS EM TORNO DA BIOPIRATARIA

Quadro: Artigo 8j da CDB

O artigo 8j é particularmente importante: afirma – sem ter um valor jurídico vinculativo- que os

povos indígenas devem participar em todas as negociações sobre o acesso aos recursos do ter-

ritório onde vivem.

“Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, em conformidade com sua

legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comu-

nidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais relevantes à conservação e à

utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a apro-

vação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas, e encorajar a repar-

tição eqüitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas.”
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Os Estados são soberanos sobre seus recursos.
Concretamente, isso significa que os recursos bioló-
gicos presentes nestes territórios passam a ser consi-
derados como um bem do Estado, e não um bem
comum: as pessoas interessadas nestes recursos
devem então adquirir uma autorização para explorá-los.

Um mecanismo de repartição justa e equitativa
dos benefícios obtidos deve ser desenvolvido. Na
prática, a empresa que se beneficia dos recursos bio-
lógicos extraídos deverá redistribuir um parte destes
benefícios, revertendo diretamente uma parte em
forma de renda (benefícios monetários) ou investindo
em programas de desenvolvimento, por exemplo,
construindo infraestrutura de saúde ou de educação
(benefícios não-monetários).

O Protocolo de Nagóia, negociado em 2010, regula-
riza os meios de ação da CDB.

Porém, a sua principal preocu-
pação é  com o acesso e  a
repartição dos benefícios (ABS

em inglês). Seu objetivo é de
controlar ainda mais o acesso aos

recursos biológicos. Os Estados são então encorajados
a criar agências para as quais as empresas e os pes-

quisadores deverão pedir uma permissão de explo-
ração. Os Estados deverão igualmente controlar o bom
funcionamento do mecanismo de repartição de bene-
fícios provindos da exploração desses recursos, afim
de garantir seu funcionamento correto.

Os avanços teóricos, uma obra difícil de se
empregar na prática 
A CDB e o Protocolo de Nagóia marcam um avanço
importante na proteção da biodiversidade no que diz
respeito ao tema da biopirataria. Porém, sua aplicação
prática continua confusa. Os textos de Direito interna-
cional determinam poucas coisas sobre o controle do
Estado no que diz respeito ao acesso a esses recursos
naturais e sob os modos de consulta dos povos que os
utilizam tradicionalmente. Imprecisões e a falta de
constrangimento que se manifestam muitas vezes
em detrimento dos povos indígenas. Se nada
de concreto for especificado, é geralmente
a empresa, apoiada por seus “braços direitos”,
que utiliza as regulações a seu favor...

Quem são os “povos indígenas”?

Os povos indígenas representam aproximadamente 370 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 5% da população global.

Essas pessoas falam mais de 5.000 idiomas, que seria 75% dos idiomas falados no mundo, e estão localizados em mais

de 70 países dos seis continentes.

A diversidade cultural dos povos reunidos no termo “ povos indígenas” é então considerável. É absolutamente necesário

ter consciência desta diversidade para sublinhar os pontos comuns – as capacidades elaboradas na proteção da biodi-

versidade, assim como a posição precária na qual se encontram frente à exploração comercial dos recursos de seus ter-

ritórios, cada vez mais exagerada – sem simplificá-los ou estigmatizá-los.As observações que apresentamos  não devem

ser consideradas como válidas para todos os chamados

“povos indígenas”, senão como elementos e problemáticas

geralmente semelhantes.
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Compreender a patente a partir de algumas
palavras chaves
A patente é um elemento do direito da propriedade
intelectual, criado para proteger as invenções tecnoló-
gicas. Ele garante ao invetor o monopólio da produção
e da venda da sua invenção, em geral por vinte anos.
Para pantentear algo é preciso cumprir três condições
definidas:
A novidade: a invenção não existia antes, é totalmente
nova no tempo e espaço.

A atividade inventiva: a invenção não tem que apa-
recer evidente para um profissional do setor. Muitos
critérios avaliam o carácter inventivo, como as dificul-
dades para chegar ao êxito, os fracassos anteriores de
outros especialistas, etc.
A aplicabilidade industrial : o produto pode ser fabri-
cado e posto no mercado.
Estas três condições são muito importantes, já que a
patente poderá ser contestada se não cumpre com
algum dos três itens.
No entanto,os critérios são interpretados de formas dife-
rentes em cada país, o que impede definições precisas.

A PATENTE, UM RECURSO AO SERVIÇO DA BIOPIRATARIA

Guiana Francesa regulações duvidosas e pouco conhecidas colocam os povos em

perigo. Um testemunho de Alexis Tiouka, do Parque Amazônico Guyannes.

“Na Guiana, por exemplo, a biopirataria engloba sete comunidades
nativas (quatro delas se encotram sob o território do parque amazônico).
Numerosas pesquisas estão sendo feitas para o desenvolvimento de
fármacopéias tradicionais ou para a utilização de plantas na fabricação
de cosméticos. Porém, mesmo que algums pesquisadores se esforcem
para dar um retorno à essas comunidades (desenvolvendo por exemplo
o comércio sustentável), a falta de vigilância ou de regulamentação não
detectam os abusos cometidos ou se a implantação desse comércio
proporciona, na prática, alguma vantagem para esses povos.
Em alguns casos, os pesquisadores pagam os indivíduos/informantes.
Estes últimos, geralmente desempregados e mal informados, aceitam
toda forma de remuneração, inconscientes dos interesses financeiros que
estão por trás deste ato. Ora, estes conhecimentos são de domínio cole-
tivo e não individual. Também, além da regulação, existe a necessidade
de formar essas populações sobre a questão da propriedade intelectual.
A Convenção sobre a diversidade biológica trouxe muitos avanços. Seu
artigo 8j determina que os Estados signatários devem “respeitar, pre-
servar e manter os conhecimentos, inovações e práticas das populações

indígenas […].”Na França,a sua aplicação se depara com o problema do desconhecimento real dessas populações.Contudo,
o artigo 33, da lei de orientação para os outros territórios franceses ultramarinos, estipula que “o Estado e as coletividades
locais  encorajam o respeito, a proteção e a manutenção dos conhecimentos, inovação e práticas das comunidades nativas e
locais fundadas sobre seus modos de vida tradicionais […].” Mas esses textos não descrevem aplicações mais concretas.
Em Guiana, o protocolo para o parque amazônico deveria levar em consideração a proteção dos conhecimentos tradicionais
e o acesso aos recurssos genéticos. Deve-se incluir essas comunidades na decisão sobre o acesso aos recursos genéticos
situados sob seus territórios, de terem a garantia de que suas opiniões serão ouvidas e livremente informadas, de propor
regras  eficazes a repartição equitativa dos benefícios”
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O sistema de patentes foi estabelecido para ser apli-
cado à invenções industriais ou tecnológicas. Mesmo
assim, a década de 80 marca uma extensão do
registro de patentes sobre princípios ativos especí-
ficos, genes modificados, etc.
Aos poucos é aberta a possibilidade de patente sobre o
todo ou uma parte das sementes, plantas ou células.
Um desvio do sistema original de patentes, o qual
nasceu para controlar a produção industrial, assim
esteve até permitir a privatização de elementos vivos.

Uma construção ocidental inadequada e
discriminatória: o retorno de Cristóvão Colombo?
A patente é um sistema criado dentro de um contexto
cultural e econômico ocidental. Ela regula, principal-
mente,através da ação da l’OMPI (Organização Mundial
da Propriedade Intelectual) e da OMC (Organização
Mundial do Comércio), o conjunto de ações que afetam
a propriedade intelectual. Ora, esse sistema é total-
mente indequado para o controle do acesso aos
recursos naturais que se encontram sob território de
povos indígenas. Nestas zonas, onde o conhecimento é
transmitido oralmente, como provar a anterioridade
desses conhecimentos? Como provar que os conheci-
mentos já existiam antes da patente?

«A vida não é uma invenção. Invenções são patenteadas.

Patentear a vida é fazer biopirataria. » 4

Vandana Shiva, Navdanya

4 Primeiros Encontros Internacionais contra a Biopirataria

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e os

Acordos sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, em inglês):

dois direitos conflitantes?

A CDB, que tem a ver com os direitos dos povos e do meio ambiente, e os TRIPS,

relativos ao direito comercial, têm objetivos totalmente diferentes. Os dois estão

envolvidos no caso de biopirataria, levando a contradições aparentes.

Os princípios que os regem, em primeiro lugar, se opõem. Um tem como objetivo principal a livre circulação de bens e ser-

viços, enquanto o outro impõe uma restrição dessa circulação em nome de três princípios: conservação da biodiversidade,

uso sustentável de seus recursos, repartição de benefícios.

A lei de patentes, além disso, não se preocupa com a origem geográfica dos recursos biológicos, com as condições para a

obtenção e nem com os conhecimentos tradicionais possivelmente associados. Estes três elementos, completamente

ausentes nos TRIPS, são, no entanto, pontos-chave da CDB. Isso significa que a pessoa ou empresa que registra uma patente

baseada em recursos biológicos ou conhecimentos tradicionais não tem obrigação de respeitar a CDB.

O papel dos estados também muda dependendo do tipo de regulação. Dentro dos TRIPS, os Estados não têm o

direito de reclamar uma parte dos lucros gerados a partir da utilização dos recursos genéticos do território.

Dentro da CDB, em contraste, são considerados como soberanos sobre seus recursos e podem, então, exigir

uma repartição eqüitativa dos benefícios.As contradições entre a CDB e os TRIPS revelam a falta de harmoni-

zação concreta de regulamentos internacionais. Infelizmente, em caso de contradição, o forte peso jurídico dos TRIPS

permite, na maior parte do tempo, uma defesa de interesses comerciais mais eficiente do que a dos povos.
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Vejamos um exemplo: uma comunidade, na
Amazônia,utiliza uma planta para suas virtudes cosmé-
ticas. Teoricamente, seria impossível criar uma patente
a partir dessa planta para o uso cosmético,uma vez que
ela já é conhecida:não existe
nem invenção e nem novi-
dade. Porém, esta anteriori-
dade de conhecimento é, na
prática, difícil de provar. Se
uma comunidade não tem
rastros escritos sobre a utili-
zação de alguma planta, a
sua utilização estritamente idêntica, poderá então ser
considerada como uma “invenção” de uma empresa e,
portanto, ser patenteada.

A patente reconhece, caso contrário, um inventor único.
Um problema cultural para a maioria das populações
locais e indígenas que compartilham de maneira cole-
tiva os conhecimentos sobre os recursos biológicos.
Esse direito de utilização coletiva é regulado dentro de
cada comunidade. Impor uma patente é, desta forma,
negar um direito já existente. Práticas que possuem um
gosto amargo de colonialismo...

A patente é então uma construção ocidental, que é apli-
cada universalmente, sem se preo-

cupar com as suas incoerências,
surgidas quando aplicadas a outros

contextos culturais. Existem dois
tipos de Pesquisas & Desenvolvimento
que tratam do assunto. Um ocidental,
que passa por um trabalho em labo-

ratório, pela construção de bases
escritas atestando descobertas, pela

reivindicação de um indivíduo ou de
uma empresa como sendo o verda-

deiro inventor. Outro tradicional, em que o acúmulo de
conhecimento ancestral é compartilhado em geral oral-
mente e de maneira coletiva. No entanto, um único tipo,
entre os dois anteriores, P&D é reconhecido e protegido

pela aplicação da patente.

O resultado é dramático:
as comunidades indígenas
são extremamente afetadas
por esta competição des-
igual. Elas são obrigadas a
utilizar armas desconhe-

cidas e a se beneficiar de meios extremamentes limi-
tados para lutar contra a máquina jurídica e econômica
presentes nas empresas. A desigualdade de forças
entre titulares de conhecimentos tradicionais e titulares
de patente é gritante.

5 Primeiros Encontros Internacionais contra a Biopirataria

O que é um “conhecimento tradicional”

O conhecimento tradicional é definido pela Unesco

como “todo conhecimento, competência e represen-

tação dos povos estabelecendo uma longa história com

o seu habitat natural. Esses povos são extremamente

ligados à linguagem, às relações sociais, à espirituali-

dade e a sua maneira de comprender o mundo e são

geralmente organizados coletivamente”

« Nós devemos lutar dentro de um sistema que não é

adaptado aos povos indígenas: sistemas judiciários, sis-

temas de princípios ativos, sistemas de genes e de não

sei que, que não fazem parte do mundo indígena. »  5

Patricia Gualinga, represantante 
do povo Kichwa de Sarayaku
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“A biopirataria é uma negação do trabalho milenar de
milhões de pessoas e de cérebros que trabalham
pelo bem da humanidade” afirma Vandana
Shiva. Lembremos que um processo de
pa ten te  se  dá  a  pa r t i r  de  uma
invenção. Ou seja, subtrair uma
patente do conhecimento que
populações  indígenas ou rurais pos-
suem sobre a biodiversidade é simples-
mente renegá-los e a todo o universo de
saberes milenares que eles produzem. O
conhecimento dessas milhares de pessoas,

fruto de um manejo sustentável e da gestão racional
de seus espaços, são apagados na concessão de uma
patente que nega essas formas de existência.

Pior ainda, a patente torna ilegal uma prática tradi-
cional. Juridicamente, os povos que utilizam um pro-

duto patenteado, pouco importando se
seu uso é muito anter ior  a
patente, estão dentro da ilegali-

dade – a incoerência do sistema
é flagrante. Na prática, as empresas
podem impedir a utilização desses
produtos ou reclamar seus royal-

ties frente às comunidades tradicio-
nais; porém, é enorme a injustiça simbólica e
moral.

ENTRE A NEGAÇÃO DE CONHECIMENTOS
TRADICIONAIS, O DESPREZO DE POVOS E A
PERTURBAÇÃO DE MODOS DE VIDA

ATOS ILEGITIMOS, ILEGAIS, PERNICIOSOS :
PORQUE A BIOPIRATARIA CAUSA PROBLEMAS

BIOPIRATARIA : COMPREENDER, RESISTIR, AGIR

A biopirataria, um novo-colonialismo?

“O dever de incorporar os selvagens ao cristianismo se trasformou em

dever de incorporar as economias locais e nacionais ao mercado global e

os sistemas não ocidentais de conhecimentos ao reducionismo das ciên-

cias e da tecnologia ocidental. [...] É uma  versão secular do mesmo pro-

jeto de colonização.”

Para Vandana Shiva, cientista e militante ecologista indiana, nós assis-

timos a “segunda chegada de Cristóvão Colombo”.A patente e os direitos da propriedade intelectual se transformam então

em uma nova ferramenta de dominação ocidental: “Bastava pertencer a uma cultura não cristã para se perder todos os

direitos. Quinhentos anos depois de Cristóvão Colombo, basta pertencer a uma cultura não ocidental, com um sistema de

conhecimento diferente, para se perder todos os direitos”.

Vandana Shiva denuncia a ausência total de preocupações com os conhecimentos indígenas: somente os trabalhos cientí-

ficos realizados nos laboratórios são reconhecidos em nível internacional, as outras formas de desenvolvimento de saberes

são totalmente negligenciadas.
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A patente aplicada aos recursos biológicos e aos
conhecimentos tradicionais levantam uma outra
questão fundamental: é legitimo patentear um ser
vivo? Podemos declarar o monopólio sobre plantas,
animais ou mesmo elementos humanos, como se faz
com as máquinas? Numerosas organizações da socie-
dade civil alertam em relação às derivas de um sis-
tema que abre cada vez mais espaço à mercantili-
zação de seres vivos.

As patentes sobre fontes biológicas e sobre conheci-
mentos tradicionais que foram aqui associados, para
além de seu caráter ilegítimo, são contrárias à lei. É fun-
damental conhecer e denunciar estes entraves à lei,
para evitar que os atos de biopirataria continuem
impunes.

As patentes ilegais, a negação da
anterioridade dos conhecimentos
Se não se respeita um dos três critérios de obtenção (novi-

dade, atividade inventiva, aplica-
bilidade industrial), uma patente
não é valida do ponto de vista do

Direito e tem que ser reti-
rada.

A patente baseada em
conhecimentos tradicionais é

definitivamente ilegal, porque ela
infringe o critério de novidade e, igual-

PATENTES ILEGAIS, CDB NÃO RESPEITADA...
«Infelizmente, parece que só as corporações, as mul-

tinacionais, inovam. Somente inova o capital. As pes-

soas não têm mente? Não têm inteligência? Não

inventam nada? O que chamamos de conhecimento

tradicional é uma inovação contínua, cumulativa e

coletivas de culturas que sempre evoluem, e desapa-

receriam se não o fizessem. Quando não inovemos

mais, morreremos » 6

Vandana Shiva, Associção Navdanya

6 Primeiros Encontros Internacionais contra a Biopirataria

Neem em Foco

O caso do Neem é revelador do transtorno gerado pelos atos de biopirataria

sobre os modos de vida tradicionais. O Neem, ou margousier indiano, faz

parte da vida quotidiana de numerosos indianos. Utilizado como biopesticida,

como óleo de aquecimento ou como creme para o rosto, ele era encontrado

de forma livre e gratuita. A patente imposta sobre o Neem pela empresa

Grace, entre outras, perturbou completamente o acesso a essa fonte funda-

mental. O acesso a essa planta se tornou restrito e a inflação de seu preço foi

considerável. Seguida de uma intensa e longa mobilização da sociedade civil

indiana, esta patente ilegítima foi anulada após cerca de uma década de pro-

cessos. Este caso fica como um testemunho esclarecedor dos perigos que

representam a biopirataria e de como ela provoca o transtorno dos  modos de

vida tradicionais.
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mente, o da atividade inventiva.Aquele que reclama uma
patente de um produto ou saber-fazer tradicional não é
seu inventor, pois estes são conhecidos nessas socie-
dades há gerações.

O não respeito à CDB, uma prática corrente
Falamos igualmente de biopirataria quando o acesso a
recursos biológicos não respeita os princípios estabele-
cidos pela Convenção sobre a Diversidade Biológica

(CDB). Prospectar em territórios sem o claro consenti-
mento dos povos que lá vivem, ou utilizar os recursos
desses territórios sem que haja uma
repartição justa e equitativa dos
benef ic ios resul-
tantes são práticas
ilegais.

Na realidade, é muito difícil
controlar estes atos fora da lei que são
realizados constantemente de forma
impune. Mas a sociedade civil e certos
Estados fornecedores se organizam
e desenvolvem iniciativas ino-
vadoras para bloquear a
biopirataria (ver p.21).

« Os povos indígenas afirmamos que a biodiversidade

natural e cultural estão ligadas e devem ser protegidas

da mesma forma »

Proposição da Coordenadora Andina de Organizações
Indígenas para o Rascunho Zero da Rio+20

Sacha Inchi em Foco

A Sacha Inchi é uma

p lan ta  amazo-

n e n s e  q u e  p r o d u z

amêndoas  com

alta concentração

em ácidos graxos

( O m e g a  3  e  6 ) .

Cultivada e utilizada há

mais de 3000 anos por popula-

ções amazonenses, notadamente no Peru, suas caracterís-

ticas interessam as empresas alimentares e, sobretudo, as

de cosméticos de países ricos.

Em 2006, a companhia francesa Greentech, que se engaja

na comercialização deste ingrediente promissor, reclama

uma patente ao INPI . Ela estima então ter inventado o fato

de utilizar o óleo de Sacha Inchi para elaborar cremes para

o cuidado da pele e dos cabelos (suas propriedades hidra-

tantes, nutritivas, calmantes, entre outros, e os efeitos anti-

idade, tonificante, emagrecedor...).

Este registro

de patente não

considerou os usos

tradicionais que numerosos

povos amazônicos fazem do extrato de Sacha

Inchi para aplicações cosméticas, alimentares e tera-

pêuticas. A ação conjunta da Comissão Peruana contra a

Biopirataria e do Coletivo francês para uma alternativa  à

Biopirataria permitiu anular a patente por falta de ativi-

dade inventiva. Foi reconhecido que os povos peruanos

conheciam e utilizavam o Sacha Inchi para cuidados cos-

méticos e que Greentech não inventou nada – o que faz de

sua patente uma ilegalidade.
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A Biopirataria, grave ameaça 
por ecossistema

Considerar a natureza como uma fonte de lucro pode
ter consequências nefastas para o meio ambiente.
Aonde as populações locais favorecem em geral a
diversificação de culturas, as empresas privilegiam
constantemente a monocultura, que é mais rentável.
Diminuição da biodiversidade e perturbação de ecos-
sistemas que afetam fortemente o equi l íbr io
ambiental e os modos de vida das comunidades rurais
ou indígenas...

Os sérios riscos 
econômicos e sociais

A biopirataria é também um roubo de uma oportuni-
dade de desenvolvimento econômico. O caso é bem
frequente, quando uma empresa começa a desen-
volver um medicamento ou um cosmético a partir de
uma planta, os povos que moram nas proximidades
são geralmente reduzidos à coleta da matéria-prima.
Relegados às tarefas puramente técnicas, eles perdem
a oportunidade de desenvolver seu próprio produto e
de controlar, eles próprios, as diferentes escalas de
produção.

POVOS E MEIO-AMBIENTE EM PERIGO«Muitos dos recursos e conhecimentos tradicionais de

povos indígenas peruanos foram e ainda são explorados

comercial e industrialmente e, em alguns casos, sujeitos

a direitos de propriedade intelectual de empresas e ins-

tituições do Norte. Isto é feito, na maioria dos casos,

sem cumprir com os regulamentos regionais e as leis

nacionais.» 

Manuel Ruiz, Sociedade Peruana 
de Direito Ambiental.

Loga de medicina tradicional na África do Sul
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A negociação sobre a repartição dos benefí-
cios pode igualmente favorecer tensões
entre diferentes comunidades... Se
uma mesma planta é utilizada por
diversas comunidades, como entrar
em acordo sobre as autorizações de
acesso? Como utilizar os benefícios finan-
ceiros? Quem vai de fato se beneficiar? As ques-
tões são numerosas e complexas. O risco de perda da
coesão social entre as comunidades aparece de
maneira evidente...

«Os contratos de repartição de benefícios são como

acordar no meio da noite e ver que estão roubando a sua

casa. Quando vão saindo, os ladrões pedem pra você não

se preocupar e prometem compartilhar qualquer lucro

obtido com a venda daquilo que antes era seu » 7

Alejandro Argumedo,
Associação Andes

Ylang-Ylang em Foco

As Comores, arquipélago do Oceano Índico na costa de

Madagascar, possuem uma biodiversidade extrema-

mente rica.As flores dessas ilhas conservam um tesouro

que faz o orgulho de seus habitantes: o Ylang-Ylang, “a

flor das flores”, de perfume único. As Comores são os

primeiros produtores mundiais da essência dessas

flores. Contudo, a riqueza produzida pela exploração do

Ylang-Ylang recai muito pouco nas mãos dos pequenos

produtores – o lucro gerado escapa para o estrangeiro.

O jornal comorense Albalad confirma “Mal informados

sobre o impacto de sua atividade sobre o mundo, produ-

tores e destiladores fornecem a baixo custo e por salá-

rios ínfimos o ouro perfumado que fará a fortuna das

casas de perfume do mundo inteiro. O circuito é com-

posto de produtores (que plantam e recolhem as flores),

de destiladores (que extraem o óleo essencial, com uma

técnica arcaica) e dos compradores (empresas locais ou

estrangeiras). O mercado é saturado, porque as

empresas compradoras são muito poucas, o que

impede os produtores de fixar o preço mais conveniente

para eles. Estas mãos do trabalho silencioso estão na

miséria, para a glória do Ylang-Ylang no estrangeiro”

A constante aqui é simples, a exploração da biodiversi-

dade pelas empresas estrangeiras reduzem os produ-

tores locais a uma massa de mão de obra barata que não

beneficia, em nenhum dos casos, dos grandes lucros

gerados pela exploração das plantas que colhem. É

extremamente visível o roubo de oportunidade de des-

envolvimento conduzido pelas firmas estrangeiras.
7 La propriété intellectuelle contre la biodiversité ?, CETIM n°35
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Movimentos e ações jurídicas, nacionais e internacio-
nais, permitiram anular algumas patentes ilegais e
ilegítimas. Para denunciar uma patente, a primeira
etapa consiste em sinalizar os elemento que a
tornam ilegal. Na maioria dos casos, deve-se
demonstrar que a patente não é nova e nem inven-
tiva, porque só copia os conhecimentos tradicionais.
Então, uma organização (ONG, representantes de
comunidades...) tem o direito de pedir a anulação ao
órgão que a concedeu.

A RESPOSTA JURIDICA : 
DENUNCIAR AS PATENTES ILEGÍTIMAS

OPOR-SE À BIOPIRATARIA : 
INICIATIVAS PARA DESVIAR OS BIOPIRATAS

O Pelargonium em foco

Em 2008, a ONG Declaração de Berna e o Centro

Africano de Biossegurança começaram uma batalha

jurídica para denunciar as patentes da empresa alemã

Schwabe sobre o Pelargonium, um gerânio sul-africano

utilizado para curar várias doenças.

Alguns elementos destas patentes eram contestáveis.

Não respeitavam o consentimento prévio fundamen-

tado e nem a justa repartição dos benefícios. Infringia

então a CDB.

Também não respeitava o direito das patentes, porque

as comunidades sul-africanas, especificamente a de

Alice, utilizavam o Pelargonium há milênios, segundo o

procedimento declarado como “invenção” pela

empresa alemã. Não há novidade nem invenção. A

denúncia foi apresentada à Oficina Europeia de

Patentes, que reconheceu a falta de invenção e anulou

a patente.

8 Primeiros Encontros Internacionais contra a BiopiratariaO pelargonium do Cabo

« Exportamos nossos recursos naturais e quais

são os benefícios para o nosso país? As empresas

não questionam o sistema de poder, somente

pensam no próprio benefício deste comércio. O

que ganhamos dos 55 milhões de euros obtidos

pela empresa alemã? » 8

Mariam Mayet,
Centro Africano de Biossegurança
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Peru : as autoridades criam uma Comissão
especializada na luta contra biopirataria 
No ano 2004, o governo peruano criou a Comissão
Nacional contra a Biopirataria, pretendendo desenvolver
ações para identificar, prevenir e evitar atos de biopira-
taria que comprometam recursos  biológicos peruanos e
conhecimentos de povos indígenas do Peru.

Entre suas funções está criar e manter um registro dos
recursos biológicos de origem peruana e conhecimentos
coletivos dos povos  indígenas do Peru, assim como
identificar, monitorar e avaliar tecnicamente as solicita-
ções de patentes de invenção concedidas no  extrangeiro
que envolvam tais recursos ou conhecimentos.

INICIATIVAS QUE INOVAM 
NOS PAÍSES « PROVEDORES» : O PERU E A
INDIA, PRECURSORES PARA PROTEGER 
SEUS RECURSOS

Extrato da denúncia feita pela
Declaração de Berna e o Centro
Africano de Biossegurança à Oficina
Europeia de Patentes: 
«Os curandeiros da comunidade de Alice utilizam o

Pelargonium há milênios para o tratamento de um

amplo leque de infecções virais e bacterianas e infla-

mações […]; então não se trata de uma invenção nova

que se possa patentear. Este conhecimento forma

parte da propriedade intelectual de Alice e é parte do

domínio público na África do Sul desde seus antepas-

sados, portanto não pode ser monopolizado por uma só

empresa. »

Reunião entre os membros da comunidade de Alice e 
do Centro Africano de Biossegurança
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Andrés Valladolid, secretário técnico da Comissão,
explica : «  A proteção defensiva dos recursos genéticos
e conhecimentos tradicionais é uma tarefa muito com-
plexa para um país como o Peru que tem uma ampla bio-
diversidade no seu território. No entanto, é fundamental,
dado que o efeito de patentes ou possíveis patentes mal
concedidas pode prejudicar muito os interesses econô-
micos, sociais e culturais de um país como o Peru.

A Comissão Nacional contra a Biopirataria não se opõe
ao uso dos recursos genéticos de origem peruana e/ou
os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas
peruanos, sempre e quando seja respeitado o direito de
seus legítimos proprietários e seja feita a distribuição de 
benefícios derivados do acesso ao uso dos mesmos.

Acreditamos que respeitando os direitos de todos os
envolvidos, inclusive os do usuário final dos produtos
derivados dos recursos genéticos ou dos conhecimentos
tradicionais, todos ganhamos.»

A India :  A Traditionnal knowledge Digital
Library, o ambicioso projeto indiano de
registro dos conhecimentos tradicionais
Em 2001, as autoridades indianas
começaram um pro je to  de
grande importância para pro-
teger os conhecimentos tra-
dicionais frente a biopira-
t a r i a . O  o b j e t i v o  d a
Biblioteca digital dos conhe-
cimentos tradicionais é a reali-
z a ç ã o  d e  u m  i n v e n t á r i o  d o
conjunto de conhecimentos e usos tradicionais dos
recursos biológicos indianos, tomando como base o
conteúdo de vários livros escritos em idiomas locais.
São registradas as características da planta,seu uso e
a bibliografia. Logo é feita a tradução em cinco
idiomas internacionais. O objetivo é dispor de um ins-
trumento eficaz para provar a anterioridade dos
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conhecimentos tradicionais ao registrar patentes
sobre processos existentes. Um trabalho ambicioso
que permitiu a inscrição de conhecimentos tradicio-
nais associados a mais de 200.000 recursos bioló-
gicos. Uma iniciativa promissora que poderia ser utili-
zada como modelo em outros  países expostos à
biopirataria.

Aïny Savoir des Peuples, empresa que comercializa
cosméticos biológicos e equi-

tativos, funda sua ação
respeitando os povos e
seus conhecimentos.
E l e s  m e s m o s
escolhem as plantas e

c o n h e c i m e n t o s  q u e
q u e r e m  v a l o r i z a r  e

recebem diretamente uma por-
centagem dos lucros gerados. Os povos que têm os
conhecimentos são diretamente envolvidos no pro-
cesso de decisão: “As organizações que repre-
sentam os povos com quem trabalhamos têm que
estar no centro dos processos de decisões e de
controle. Escuto falar dos Estados, mas eu acho que
é fundamental que as organizações que repre-
sentam os povos que têm os conhecimentos estejam

no centro das decisões” Além disso, a empresa se
nega a regist rar  pa tentes: “  Hoje em dia, as
empresas legitimam o registro de patentes, usando
como apoio o argumento do tempo utilizado para a
investigação e o dinheiro gasto para justificar o
registro de patente. Mas ninguém avalia o valor do
trabalho coletivo das comunidades ou povos indí-
genas. […] Parece então ilegítimo o registro de
patente e o estabelecimento de monopólio sobre a
única base do conhecimento do sistema  jurídico e
de um conhecimento científico.”

O exemplo dos protocolos biocomunitaros 
na  África do Sul

AS ONG E A IMPLEMENTAÇÃO 
DE PROJETOS ALTERNATIVOS

AS EMPRESAS RESPEITOSAS 
ENSINAM BONS EXEMPLOS...

« Os conhecimentos tradicionais sempre foram um

tesouro fácil de descubrir e, portanto, potencialmente

em perigo de apropriação ilegítima.[...] O objetivo da

Biblioteca dos Conhecimentos é gerar vínculos entre a

informação sobre conhecimentos tradicionais disponí-

veis no idioma local e os examinadores de patentes nos

Ofícios da Propriedade Intelectual.” »

Site web da TKDL

9 Primeiros Encontros Internacionais contra a Biopirataria
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O  p r o t o c o l o  d e
N a g o í a  s o b r e  o

acesso e repar-
tição dos benefi-
c i o s  i nc l u i u  a
noção de “proto-

colo comunitário”
com o objetivo de favorecer a repar-

tição equitativa dos benefícios
gerados a partir dos recursos

biológicos. Natural Justice, ONG fundada em 2007 na
África do Sul, participou ativamente nas negociações
no Japão, junto com outras organizações envolvidas na
temática, para incluir o programa de “ protocolos
comunitários bioculturais” no protocolo de Nagoía. O
objetivo principal do programa é a aplicação efetiva,
nas comunidades concernidas, da legislação sobre o
acesso e repartição equitativa. Afim de chegar a uma
verdadeira proteção dos povos e conhecimentos tradi-
cionais, Natural Justice, desde 2007, consulta as
comunidades. Suas opiniões e reivindicações são, na
segunda etapa, convertidas em linguagem jurídica e
são passadas para as auto-
ridades locais e internacio-
nais. Esses protocolos ela-
borados com comunidades
da India, Colômbia e África
permitiram desenvolver um
inventario de valores cultu-
rais e leis comuns relativas
aos recursos biológicos e
conhecimentos tradicionais
associados, também a ela-
boração de condições para regulamentar o acesso a
esses elementos. Implica uma formação jurídica dos
povos, para que conheçam as vantagens e inconve-
niências em jogo, e para que seja garantido seu
consentimento livre, prévio e informado em caso de
bioprospecção em seu território. Os que queiram usar

os recursos podem obter informação graças aos proto-
colos, para trabalhar de acordo com as comunidades e
suas leis tradicionais. Uma maneira de garantir uma
relação igualitária nas negociações, assim como forta-
lecer a oferta de repartição de benefícios. O programa
de protocolos comunitários bioculturais forma então
uma ferramenta prática de oposição à biopirataria,
implicando diretamende os povos concernidos.

Reforçar as capacidades das comunidades
brasileiras: o projeto Aldeias Vigilantes no
estado do Acre
Em 2005, a ONG brasileira Amazonlink começou um
projeto de grande impotância chamado Aldeias
Vigilantes. Projeto de informação, sensibilização e for-
talecimento das capaci-
dades das comunidades
indígenas em termos de
proteção dos recursos
biológicos e conheci-
mentos tradicionais associados,Aldeias Vigilantes é um
instrumento concreto de prevenção contra a biopira-

taria. O projeto foi organi-
zado através de cursos par-
ticipativos, conduzidos por
membros da ONG nos terri-
tórios de comunidades indí-
genas do Norte do Brasil.
Esses cursos misturavam
debates acerca de conceitos
fundamentais, criações tea-
trais e projeções de videos.
Duravam alguns dias e per-

mitiam refletir sobre o assunto que envolve diretamente
as comunidades. Procurar alternativas e pensar na
autonômia das comunidades ao tomar decisões esteve
também dentro dos temas principais das reflexões.

10 Vídeo do projeto Aldeias Vigilantes

« Além da denuncia [...], sempre ficava a questão de

qual sería o trabalho que deve ser feito para prevenir e

combater a biopirataria. Aí surgiu a ideia do projeto

Aldeias Vigilantes, que se parecía a idéia de empondera-

mento dos povos da floresta, a idéia de que os povos

têm que ser os soberanos detentores do seu conheci-

mento, do patrimônio genético da Amazônia » 10

Michael Schmidlehner,Associação Amazonlink
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QUEM ATUA CONTRA A BIOPIRATARIA?
DE UM CONTINENTE AO OUTRO, ORGANIZAÇÕES 
QUE LUTAM CONTRA ESSE FENÔMENO

MMariam Mayet

African Centre for Biosafety – África do Sul

“O Centro Africano de Biossegurança (ACB) é uma
organização sem f ins de lucro, com sede em
Johannesburgo, África do Sul. O ACB provê informa-
ções verificadas, de credibilidade e pertinentes,
investigações e análises políticas. Compartilhamos
também boas prácticas relativas aos temas de
engenharia genética, concentração de empresas,
consolidação do setor de sementes, biopirataria,
agrocombustíveis, e também relativas ao tema de
promoção da Revolução Verde na África. O ACB tem
um papel importante na preservação da biodiversi-
dade africana, nas tradições e diversidade cultural,
para bloquear as ameaças como a biopirataria.
Trabalhando com a comunidade Masakhane, em
Eastern Cape, o ACB denunciou muitas patentes
registradas ante a Oficina Europeia de Patentes pela
empresa alemã de fitoterapia, Schwabe. Essa atitude
permitiu uma vitória contra a biopirataria, porque a
patente foi retirada.”

www.biosafetyafrica.org.za

François Meienberg

Berne Declaration - Suiça

“A Declaração de Berna é
u m a  o r g a n i z a ç ã o  n ã o
governamental que tem
22.000 membros.

Trabalhamos desde 1968 para promover relações
mais equitativas, sustentáveis e  democráticas entre
o Norte e o Sul. Para conseguir, fazemos investiga-
ções, organizamos companhas para sensibilizar o
público e ações de incidência política. Atuamos nos
setores de comércio internacional, relações finan-
ceiras, produtos básicos, saúde e agricultura, entre
outros. Desde 1999, estamos lutando contra a biopi-
rataria.

Participamos das negociações internacionais das
linhas diretivas de Bonn e do Protocolo de Nagoía.
Fazemos um trabalho de incidência política para
promover uma legislação anti-biopirataria na Suiça
e para denunciar casos específicos de biopirataria
em outros lugares do mundo. Por exemplo, trabal-
hamos no caso do Pelargonium que as comunidades
locais sul-africanas usam há milênios para a bron-
quite.

Com o African Centre for Biosafety (África do Sul) já
denunciamos com êxito as patentes da empresa
alemã Schwabe Pharmaceuticals que queria regis-
trar o uso da planta como medicina.”

www.evb.ch
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Manuel Ruiz 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – Peru

“A Sociedade Peruana de Direito
Ambiental (SPDA) é uma associação
civil sem fins de lucro fundada no
ano de 1987, época desde a qual tra-
balha na formação e desenvolvi-

mento da política e direito ambiental. Parte importante
do trabalho foi o desenvolvimento de políticas e
marcos normativos que tendem à implementação dos
princípios relacionados com o acesso aos recursos
genéticos e conhecimentos da Convênção sobre a
Diversidade Biológica (1992). Como questão relevante,
o  P r o g r a m a  d e  A s s u n t o s  I n t e r n a c i o n a i s  e
Biodiversidade da SPDA, a partir de 2004, lidera a
Inic ia t iva Andino-amazônica de Prevenção à
Biopirataria, projeto que apoia o Centro Internacional
de Pesquisa para o Desenvolvimento do Canadá
(IDRC). Uma das nossas atividades mais importantes foi
apoiar o fortalecimento da Comissão Nacional contra a
Biopirataria do Peru, criada mediante a Lei 28216, no
ano 2004.Além disso,a Iniciativa Andino-amazônica de
Prevenção à Biopirataria gerou uma importante investi-
gação e estudos de casos relacionados ao fenômeno da
biopirataria e ajudou com assistência técnica e legal
em vários países da região para tratar esses assuntos.”

www.spda.org.pe / www.biopirateria.org

Gino Cocchiaro

Natural Justice – África do Sul

“Na tura l  Just ice :
J u r i s t a s  p a r a  a s
comun idades  e  o

meio ambiente foi criada em 2007 para ajudar os
povos ind ígenas e  as  comunidades loca is  a
defender os direitos que têm segundo os tratados
internacionais e leis nacionais, e também para criar
incidência política para uma proteção reforçada
destas comunidades. Um perigo maior para as
comunidades é a biopirataria de seus recursos
genéticos e conhecimentos tradicionais associados.
Apoiamos as comunidades para que possam esta-
balecer a propriedade sobre seus recursos gené-
ticos e conhecimentos tradicionais e para ter cer-
teza que as comunidades dão seu consentimento
total, prévio e informado e se beneficiam da utili-
zação dos recursos.

Em 2009, a Nestlé registrou cinco patentes sobre a
planta sul-africana Rooibos, para produtos anti-
inflamatórios para a pele. A Declaração de Berna,
ONG suiça, descubriu essas patentes e esteve tra-
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balhando com a Natural Justice para estabelecer
que o Rooibos não podia ser patenteado sem o
consentimento da África do Sul, como especifica a
Convenção sobre  diversidade biológica. Natural
Justice trabalhou com as comunidades sul-afri-
canas para provar o fato de que o Rooibos é utili-
zado há mais de cem anos de forma idêntica à que
indica a patente de Nestlé. Nestlé, primeiro não quis
reconhecer, mas finalmente retirou essa patente.”

www.naturaljustice.org

Vandana Shiva

Navdanya – India

“Navdanya é uma rede de pro-
tetores de sementes e de pro-
dutores biológicos. Navdanya
ajudou a 65 comunidades na
India  para cr iar  bancos de
sementes. Nos últimos 20 anos,

organizou formações de 500.000 agricultores sus-
tentáveis e permitiu construir a maior rede de marke-
ting direto da India, eqüitativo e biológico.

Implementamos também o centro de formação Bija
Vidyapeeth (Escola de sementes) na nossa explo-
ração agrícola biológica e de conservação da biodi-
versidade na Doon Valley, Uttarakhand, Norte da
India. Navdanya participa ativamente no rejuveneci-
mento dos conhecimentos tradicionais e da cultura
indígena. Fazemos sensibilização sobre os riscos da
engenharia genética, protegemos os conhecimentos
dos povos contra a biopirataria e seus direitos ali-
mentares frente a globalização e a mudança climá-
tica. Navdanya é um movimento centrado nas mul-
heres para a proteção da diversidade biológica e
cultural.”

www.navdanya.org

Mohamed Said Hassane 

Ulanga Ngazidja – Comores

“Ulanga Ngazidja é uma
ONG dedicada à proteção
do meio ambiente, sem fins
d e  l u c r o , s i t u a d a  e m
M o r o n i , c a p i t a l  d a s

Comores. Foi estabalecida em 1991. Com ações de
educação, sensibilização e lobby, como também
através de mecanismos comunitários de vigilância e
gestão dos terriórios, participa da conservação das
riquezas da biodiversidade das Comores. Graças ao
apoio do Coletivo para uma alternativa à biopirataria
e ao Centro Africano de Biossegurança, Ulanga
Ngazidja fundou, em fevereiro de 2012, um programa
especialmente dedicado à luta contra a biopirataria e
proteção da biodiversidade das ilhas Comores. Uma
equipe de especialistas vai atuar neste programa
para concretizar as ações.”
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Os biopiratas,“piratas da vida”do século XXI, se lançaram à caça de novas riquezas
– as riquezas da biodiversidade, de conhecimentos e de técnicas das populações
rurais ou indígenas.A biopirataria é a pilhagem por empresas farmacêuticas, cos-
méticas e agroalimentares de plantas ou sementes de países ricos em biodiversi-
dade. Ela é também o roubo de conhecimentos sobre essas plantas.As empresas
podem se apropriar, ao patenteá-las, de técnicas usurpadas de saberes de um
xamã amazônico, de um camponês indiano ou de um curandeiro sul-africano.
Neo-colonialismo? Mercantilização da vida? Deriva liberal? A biopirataria levanta
questões absolutamente cruciais...

É mais que hora de agir. Em todo o mundo, iniciativas emergem para recusar a
Biopirataria e encorajar atividades que respeitem os direitos dos povos e do meio
ambiente.
Verdadeira obra coletiva preparada com nossos parceiros internacionais, esta
guia é um instrumento de informação e mobilização para quem deseja resistir a
esta nova forma de injustiça.

www.biopiraterie.org / collectifbiopiraterie@gmail.com

O coletivo para uma alternativa à Biopirataria tem por objetivo

apoiar os povos autóctones no seu esforço de defesa e de valo-

rização de seus saberes tradicionais. O Coletivo coordena

ações jurídicas e mediáticas que visam a:

- se opor à pilhagem de conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade através do sistema de patentes;

- promover a emergência de sistemas de valorização alternativas em parceria com as comunidades indígenas;

- melhorar o reconhecimento dos saberes e dos direitos dos povos sobre seus recursos naturais.

Membros fundadores do coletivo : Com o apoio de :


