TECNOLOGIA

OS PRODUTOS

FLORESTA
desconhccimcnto
cm va rios païses indica que a
moradia da chita e do Tarzan". Desde entâo
dedica-se
à proreçâo
e ao desenvolvimenro
auro-susrentâvel
daquela regiâo, d::1Ssuas diversidades biolôgicas e culrurais. Foi 0 idealizador
do primeiro caso na hist6ria de rransfcrência de
biorecnologia
para a populaçâo
indfgena,
conhecido
como "um processo de cooperaçâo
eqüitativa de respeiro às rradiçôes milenares e de
identidade psicoculrural do Indio, para assegurar
o seu descnvolvimenro
susrenrâvel
para as
fururas geraçôes", na maior reserva biolégica do
é

PAT .""""

planera, a Amazônia,

e os 12% que resram da

Mata Arlântica.

Em nome da convivência entre a natureza e a ousadia
empresarial, surge a ordenha de plantas, para îndios
e empresârios falarem a mesma linguagem

var 0 que resta da inesrimàvel cultura indfgena
consiste em fornecer ao (ndio "os insrrurnenros
da recnologia moderna, que Ihes servin) de escu-

do proreror ao mesmo tempo em que lhes
fornecerâ a possibilidade de exercer uma funçào
digna denrro da sociedade conremporânea,
E1l1
rroca, 0 seu saber enriquecerà

cerros aspecros da

biorecnologia e ele se rornarà mestre em alguns
tipos cie bioproduros
que correspondcrn aos
anseios e demandas
da sociedade
conternporânea",
afirma,
acrescenrando
que "aos
pOllCOS, as pessoas esrâo passando da qufmica
sintética,
que foi importante
en'! um cerro
memento do mundo, e ainda é, para a quimica
biolôgica".

Sobrevivência pelo conhecimento das plantas -

Meyer:
"uma ponte de
cooperaçao
equilibrada e
justa"

A

soma da culrura e de conhecimenros

ancestrais dos Indics da Amazônia
corn lima
biotecnologia
moderna, ern uma merodologia dcnominada
Cogni'Îndios,
poele resulrar na
preservaçâo e valorizaçâo dos recursos genéricos
da natureza e da culrura e dos conhecimentos
indïgenas. Com esta soma, CDm Cl exrraçâo dos
princîpios ativos das plantas, seriam fabricados
bioproduros
de alto valor agregado, sem
agressôes
à natureza, garanriu, cm palestra
realizada ern abril, na Associaçâo Comercial do
Paranâ, 0 professer Mario Christian Meyer, de
currfculo invejàvel, fundador e presidente do
Programa
Internacional
de Salvaguarda
da
Amazônia,
Mata
Atlântica
e Amerfndios
(PISAD), professer da Sorbonne e consulter da

Unesco.
Ao rerornar
de lima das suas viagens à
França, ha 15 anos, cie resolveu, antes de voltar
para Curitiba,
parar na Amazônia,
onde "o
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Segundo cie, os fndios que ainda vivem sem contaro corn 0 homem branco e em perfeira harmonia com a narureza, 10% dos cerca dos cerca de
350 mil exisrentes no pais, podem utilizar uma
tecnologia avançada como a que esrâ sendo proposta para a criaçâo de bioproduros. Alérn deles,
ha outros 1()() mil Indics, corn con taros ocasionais
com os 'brancos' e que guardam UI11 conhecimente preservado da narureza, segundo inventârio que ele fez para a Unesco, e que poderiam
igualmente trabalhar com tecnologias modernas.
"Os Indics que se enconrram
nas proximidades
das cidades ja esrâo aculturados e, face ao l'oder
da culrura dominante,
nâo estâo mais em
condiçôes de 'exercer' a sua identidadc indjgena.
Mas,
precisa lernbrar que eles, antes da chegada dos conquistadores,
viviani aqui hâ pelo
menes
II mil anos. E sobreviveram,
l'or
milênios, sem a ajuda de qucm quer que seja,
num dos meios mais arriscados c hosris do planera,
em grande parte pelo conhecimenro afinado das
plantas medicinais que Ihes permiriram sanar as
incontàveis agressôes que 0 meio Ihes infligia",
Meyer cementa que a (mica forma de preseré
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Resultados econômicos sem danos para a
natureza - Ele, que revela interesse de empresas,
ranro nacionais como esrrangeiras, em assumir 0
projero Cogni'Îndios, diz que conseguiu com 0
Insriruro Nacional Politécnico de Loraine, na
França, adaptar uma récnica que l'ermite formar
um grupo de (ndios capazes cie assegurar a aplicaçâo clesse nova procedimenro
biotecnolôgico,

esses principios ativos serâo caprurados
numa
coluna contcndo résinas que fixam as moléculas
de interesse fannacolôgico, cosrnérico etc. Numa
segunda Iase, passa-se por essa coluna lima
soluçâo que vai liberar os principios ativos para
que possarn sel' concenrrados,
por desrilaçâo, na
forma de um cxtraro semipuriûcado,
corn alto
valor comercial",
explica, acrescentando
que,
para se ter lima idéia, 0 valor atual do taxol,
subsrância anricâncer exrraïda da planta arneri-

cana "Pacifie Yew",

é

cie U$ 500 mil por quilo,

Segundo Meyer, indùstrias européias jâ assinaram acordos corn 0 PISAD, compromerendose a transferir outras tecnologias e reverter bene(Îcios cqüirarivos
às comunidades
indigenas.
Empresarios brasileiros, inreressados no desenvolvimenro susreurâvel,
devem sc associar, ele
espera, às comunidades da flores ta para viabilizar
a bioproduçào a nïvel inrernacional.
"Eles se
diferenciarâo das deniais concorrenres
nacionais
e inrernacionais.
Descnvolvemos assim uma
ponte de cooperaçâo equilibrada e justa", conciuiu,

chamado de PAT ("plantes à traire" ou plantas a
ordenhar). "Criamos um procedimenro prârico
que possibilira aos empresârios c às comunidades
da floresra Ialarem a mesma linguagcm e rercm 0
mesme objetivo: produzir rcsulrados econômicos
e sociais ~ preservando a natureza, cam 0 beneûcio ficando cm grande parre no Brasil."
A nova biorecnologia,
segundo Meyer, permite exrrair, sem danificar a narureza, os princfpios arivos das plantas. 0 rrabalho é feito com a
hidroponia.
Rafzes Je plantas selccionadas
na
flores ta sâo mergulhadas
ern um hquido com
nurrienres. "Elas serâo 'provocadas' por subsrâncias especiais para que se defendam. A plan ra se
defende excrerando
princîpios arivos libcrados
pelas raizes. Arravés de lima récnica inovadora,
rro'o/:?OO8
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