
Afinal, a contribuição dos cientistas brasileiros foi decisiva para o
desenvolvimento de tecnologia de ponta para retirar petróleo de
águas profundas, para transformar e multiplicar a produção agrícola
com o emprego de técnicas modernas, e para o desenvolvimento de
tecnologia de última geração na área espacial e de telecomunicações.
Mais recentemente, pesquisadores brasileiros destacaram-se inter-
nacionalmente na biologia molecular na área de seqüenciamento
genético. Parece não haver muitas dúvidas de que temos condições
de desenvolver com sucesso um programa voltado para o desenvol-
vimento de medicamentos a partir da nossa biodiversidade, empre-
gando tecnologia genuinamente nacional. Um programa dessa
natureza tornaria o país menos dependente do mercado internacio-
nal, em uma área realmente estratégica, e por que não dizer de segu-
rança nacional para o Brasil, e evitaria os constrangimentos de recor-
rer a tecnologias muitas vezes de baixa qualidade desenvolvidas em
países com menos tradição científica e tecnológica que o Brasil, ou à
aquisição de medicamentos de qualidade duvidosa no exterior.
Assim, resta saber se o atual governo brasileiro está interessado em
estabelecer um programa de longo prazo com recursos suficientes
para estimular a interação universidade-indústria na área de desen-
volvimento de medicamentos, a exemplo do que ocorreu em alguns
países em desenvolvimento como a Índia, China e Coréia.

João B. Calixto é professor titular de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Cata-
rina, pesquisador do CNPq e membro da Academia Brasileira de Ciências
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MEMÓRIA NATURALIS: 
CIDADANIA, CIÊNCIA
E CULTURA

Leandro O. Salles
Peter Mann de Toledo 
Marcos Tavares

A
transição deste milênio é marcada pela nova ótica ditada
por um planeta globalizado, onde os limites sócio-econô-
micos e ambientais dos países são progressivamente ate-
nuados, enquanto na proporção inversa a interconectivi-
dade e as interdependências sistêmicas são valorizadas.

Desse modo, cenários mais abrangentes são revelados e valorizados,
detalhando a complexidade dos sistemas socioambientais, cuja
compreensão requer uma contínua sofisticação nos meios de articu-
lação da informação. É neste contexto que emergem as redes infor-
matizadas como as principais plataformas de compartilhamento de
informação do novo milênio, passando a assumir papel crucial no
planejamento estratégico das nações.
O Brasil se destaca no cenário internacional pela condição de país de
dimensões continentais, megadiverso – líder mundial da biodiversi-
dade, e com uma riqueza sociocultural ímpar. Essa condição deveria
estar vinculada a equacionamentos político-financeiros, que efetiva-
mente fomentassem não somente a vocação natural do país para ins-
pirar debates sobre a conservação e o uso sustentável dos recursos
naturais, mas, sobretudo, os meios técnico-políticos, que potencia-
lizassem as possibilidades do país vir a liderar fóruns internacionais
referentes a essas questões. O caráter emergencial na tomada ime-
diata de decisões que promovam tais equacionamentos é agravado
pela alta pressão antrópica desordenada que sofre o país. 

COLEÇÕES CIENTÍFICAS: FONTES PRIMÁRIAS DO SABER SOCIOAM-
BIENTAL Apesar de freqüentemente desvalorizadas como instru-
mento essencial ao planejamento estratégico dos recursos naturais,
a informação acumulada em coleções científicas deve ser encarada
como base para a construção de uma parcela expressiva do conhe-
cimento acerca da diversidade socioambiental do planeta. A acessi-
bilidade às perspectivas históricas, ou ao delineamento de escalas
espaço temporais – referentes aos padrões e processos de diversifi-
cação socioambiental – é uma diferencial exclusiva do uso das cole-
ções científicas.
Essas coleções podem, por exemplo, ser representadas por: bancos
de tecidos para fins de extração de material molecular (DNA) de
espécies ameaçadas de extinção; coletâneas de espécimes vegetais e
animais endêmicos das florestas tropicais sul-americanas, ou ainda
amostras geológicas armazenadas com potencial para análise paleo-
climática, críticos para compreensão dos processos de diversificação
do Homo sapiens nos últimos cem mil anos. De fato, a partir de evi-
dências cosmo-geo-bio-antropológicas, congregadas em museus de
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história natural e instituições afins, é possível enumerar infinitas
combinações de importância científica e cultural. Entretanto, cabe
sublinhar, que essas coleções passam a ganhar importância cientí-
fica-cultural, apenas após a condução de estudos que propiciem às
mesmas acesso de valor. Isto significa dizer que por maior valor
intrínseco que possuam, os objetos de uma coleção só passam a
adquirir status de expressão de herança natural ou cultural depois de
estudados e tornados acessíveis à coletividade.
Em outras palavras, o enorme potencial da informação (1) contida
nas coleções apoia-se num tripé: manutenção, pesquisa e ergonome-
tria. Cada um desses três vetores tem requisitos próprios. Em linhas
gerais, a manutenção adequada das coleções responde pela vida útil
e pela qualidade dos dados que encerram, enquanto que a pesquisa
revela a expressão do objeto no seu contexto. Finalmente, a ergono-
metria ou acessibilidade da coleção pode ser tratada em dois níveis:
acesso físico aos objetos e acesso aos dados (informação e análise).
Sublinha-se, portanto, que a condicionante infra-estrutural de cura-
doria e de informatização das coleções científicas deve receber status
prioritário no desafio de propiciar novas abordagens e leituras que
possam, continuamente, ser desenvolvidas a partir dessas evidências
colecionadas. Garante-se, assim, às gerações de
hoje e de amanhã um amplo acesso à diversidade
acumulada e revelada acerca da história da natureza
e da sociedade no planeta Terra. 
A fim de suscitar o potencial para o uso aplicado das
coleções socioambientais, exemplifica-se com a
seguinte problemática: se o plano estratégico para
desenvolvimento de fármacos oriundos da Amazô-
nia brasileira seja meta a ser cumprida pelo governo
federal e caso, ao mesmo tempo, minimizar o
impacto ambiental também, parece óbvio a impor-
tância da qualidade da informação que irá permitir
o reconhecimento e o acesso sustentável à biodiver-
sidade da Amazônia. Sendo assim, tecnicamente necessita-se de car-
tas geo-referenciadas das unidades biológicas (vegetais) da Amazô-
nia que gozem de suporte empírico com base em registros
armazenados em coleções. Isto significa dizer, que é imperativo reu-
nir informações detalhadas acerca da taxonomia e da distribuição
das espécies amazônicas, a fim de iniciar estudos analíticos que
venham subsidiar o delineamento de áreas que possam ser indicadas
para tais atividades extrativistas ou mesmo agrícolas, obedecendo
assim o critério de minimização de impacto (2). 
Infelizmente, a maior parte das instituições brasileiras detentoras de
coleções científicas (museus de história natural, universidades, jar-
dins botânicos, zoológicos, etc.) ainda não se encontram suficiente-
mente articulada ou dotada de capacitação técnica infra-estrutural
para enfrentar, nem mesmo, o desafio primário de salvaguardar ade-
quadamente os múltiplos testemunhos do presente e passado da
natureza e da sociedade brasileira. Cabe ressaltar, contudo, que essas
coleções são fonte inesgotável do saber socioambiental, absoluta-
mente essencial para o desenvolvimento estratégico e para a gestão
da informação pertinente aos sistemas geo-bio-antropológicos. Vale
externar ainda, que apesar de as coleções científicas brasileiras esta-

rem aquém do esperado para possibilitar a realização de desenhos
detalhados das múltiplas realidades socioambientais brasileiras, elas
compreendem parte expressiva do que a humanidade foi capaz de
acumular sobre essas realidades no país. Ressalta-se, entretanto, que
o imenso esforço devotado à reunião de acervos no Brasil (vide arti-
gos nesta edição), não encontrou ainda paralelo na automação das
coleções científicas (3). Isso apesar de a tecnologia necessária à auto-
mação das coleções científicas encontrar-se disponível há anos e a
criação de bancos de dados sobre a biodiversidade como ferramenta
de gestão ter sido reconhecida por diversos países onde os bancos de
dado sobre a biodiversidade local já é uma realidade (4, 5, 6 e 7). 

REDE MEMÓRIA NATURALIS Os argumentos arrolados acima teste-
munham em favor da pertinência da criação de uma rede brasileira
de museus de história natural e instituições afins, como meio de
maximizar o compartilhamento potencial da informação de cunho
científico, cultural e educativo. Essa rede deverá permitir às institui-
ções que a compõem, incluindo o governo e agências de fomento em
geral, permanentes atualizações de diagnósticos e dos meios de apre-
ciação estratégica para o investimento justo e adequado em abran-

gência nacional. O compartilhamento eficiente de
informações irá permitir a redução de investimen-
tos redundantes na área de ação técnico-acadêmica
dessas instituições. Desse modo, a rede deve contri-
buir, de maneira direta e imediata, para o avanço da
capacitação das atividades técnico-acadêmicas e
infra-estruturais de toda a instituição credenciada. 
Em dezembro de 2002, baseado em convicções
semelhantes às expostas, redigiu-se a Carta de Bra-
sília, em reunião sediada no MCT. Essa reunião foi
consolidada a partir de um conjunto de iniciativas
que se desenrolaram durante o ano de 2002, desta-
cando-se dois workshops que culminaram com a

redação das seguintes moções: Carta de Rio de Grande e Carta de
João Pessoa. Num momento histórico, essa reunião congregou
várias lideranças no país sobre o tema (entre elas, responsáveis por
instituições que detêm parcela expressiva do acervo socioambiental
brasileiro): gestão estratégica da diversidade socioambiental. O con-
selho, formado nessa reunião, argumenta, nessa carta, em favor da
criação da Rede Memória Naturalis (RMN). Ressalta-se, assim que
essas três cartas constituem-se nos alicerces políticos fundamentais
da proposta RMN. Sublinha-se ainda, que o atual projeto, patroci-
nado pelo CNPq, congregando cinco projetos de difusão de cunho
educativo numa rede de museus de história natural, têm exercido
papel de “semente” singular no encorajamento do desenvolvimento
do projeto da RMN. 
Segue-se, portanto, que a RMN deverá, num primeiro momento,
criar alternativas racionais de dinamização dos canais de informação
organizada entre vários segmentos da comunidade científica brasi-
leira (e internacional, sublinha-se a ibero-americana), possibili-
tando deste mesmo modo, a agilização e o pleno reconhecimento
mútuo entre esta comunidade e dos líderes políticos e técnicos de
órgãos governamentais, incluindo vários ministérios. Assim, a
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RMN deverá propor estratégias que maximizem a utilização do
potencial da comunidade científica, que gera o conhecimento e,
paralelamente, estreitar as relações entre essa comunidade e os toma-
dores de decisão do Estado (agentes executores e fiscalizadores de
políticas públicas).
Nesse sentido, a plataforma Naturalis deverá viabilizar, prioritaria-
mente, a integração das coleções científicas brasileiras, potenciali-
zando o acesso à informação georeferenciada das variáveis socioam-
bientais amostradas e catalogadas pelas instituições que
compuserem a rede. O sucesso dessa integração virá necessaria-
mente de uma capilaridade municipal, atingindo as regiões mais
remotas do país que acumulem evidências socioambientais. Dessa
forma, toda e qualquer iniciativa, por mais embrionária que seja,
deverá ser valorizada como importante para o resgate e a conserva-
ção da memória nacional como um todo. 
Concluindo, a motivação dos membros do conselho do projeto da
RMN passa pela avaliação de que esta iniciativa poderá resultar na
fundamentação de planos para o crescimento e integração das refe-
ridas instituições detentoras de coleções científicas e nos planos de
expansão agropecuária, conservação e educação ambiental, saúde
pública, entre outros. Do mesmo modo, com isso poderão ser gera-
dos programas específicos que venham, por exemplo, contribuir
para reconstrução da história evolutiva da biota sul-americana, e de
uma maneira mais ampla para a abertura de caminhos que possibi-
litem a construção de uma “cidadania planetária”.

Leandro O. Salles é palentólogo e pesquisador do Museu Nacional / UFRJ
Marcos Tavares é biólogo e pesquisador do Museu de Zoologia da USP
Peter Mann de Toledo é palentólogo e diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi 
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PROGRAMA BIOTA/FAPESP:
UM NOVO PARADIGMA NO
ESTUDO DA CONSERVAÇÃO
E DO USO SUSTENTÁVEL DA
BIODIVERSIDADE

Carlos Alfredo Joly
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E
m função de sua posição geográfica, na transição entre a
região tropical e a região subtropical, e de seu relevo, a bio-
diversidade do estado de São Paulo está entre as mais eleva-
das do país. Entretanto, ao longo de processo de desenvol-
vimento econômico, grande parte desta riqueza foi

destruída. Na época do descobrimento os dois principais biomas,
Mata Atlântica sensu lato (1) e o Cerrado (2) recobriam, respecti-
vamente, 83% (3) e 14% (4) da superfície do estado.
Da Mata Atlântica resta hoje cerca de 12% da cobertura original
e somente na fachada da Serra do Mar e no Vale do Ribeira há
remanescentes significativos da vegetação original. No interior do
estado, em função particularmente da expansão da cafeicultura,
no período que se inicia em 1840 e se estende até meados do
século passado, os remanescentes de mata nativa estão extrema-
mente fragmentados. 
Apesar de mais recente, a destruição do Cerrado ocorreu em um
ritmo avassalador. Em 40 anos, do início da década de 60 ao final do
século, o estado destruiu mais de 98% de suas áreas de Cerrado. O
período crítico da devastação, final da década de 70, está associado
ao Proálcool e à conseqüente expansão da cana. Na década seguinte,
a citricultura passa ser o principal fator de pressão para a ocupação
das áreas de cerrado. Como conseqüência, da área originalmente
coberta pelo Cerrado restam hoje somente 230 mil hectares, pulve-
rizados em 8,3 mil fragmentos, mais de 4 mil deles com menos do
que 10 ha, e somente 47 com uma área superior a 400 ha (4).
A importância destes dois biomas, Mata Atlântica e Cerrado, em
termos de conservação da biodiversidade fica evidente com a inclu-
são de ambos na lista dos hotsptots (5). Portanto, não é uma surpresa
que, para qualquer grupo taxonômico, os índices de biodiversidade
sejam altos em São Paulo. São cerca de 8 mil espécies de plantas
superiores, 5,5 mil de algas, 2 mil de vertebrados e mais 500 mil de
invertebrados. Aproximadamente 30% destas espécies são endêmi-
cas. Em relação a microrganismos é impossível fazer uma estimativa
da diversidade. 
O maior problema para que pesquisadores e formuladores de políti-
cas públicas utilizem as informações disponíveis sobre a biodiversi-
dade, é que estas são fragmentadas, estão dispersas em centenas de
trabalhos e publicações, e muitas vezes estão em fontes de difícil
acesso (teses, dissertações, monografias). Conseqüentemente, além
de representarem uma pequena parcela desse vasto universo, o
acervo de dados disponíveis ainda é subutilizado.
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