
A árvore Neem  
ou como a biodiversidade do planeta é só de alguns 

c o m u n i c a d o  d e  i m p r e n s a  
 
  Em 1994 a empresa W. R. Grace (uma transnacional da agroquímica) e 
o Departamento de Agricultura do governo federal americano obtiveram uma patente 
sobre um método para controlar fungos usando um óleo extraído da semente da 
árvore Neem, uma espécie abundante no subcontinente indiano (da família do 
mogno, cujo nome significa “árvore livre”).  
  Apesar das características antissépticas serem conhecidas e utilizadas 
tanto na medicina ayurvédica como na agricultura tradicional indiana há já milhares 
de anos, o óleo de Neem foi efectivamente privatizado e sujeito ao pagamento de 
direitos de autor por cada utilização. 
  Logo em 1995 o Gabinete Europeu de Patentes recebeu uma 
contestação formal contra a patente baseada nos argumentos demonstráveis de que, 
sendo as propriedades do óleo usufruídas livremente e em larga escala na Índia, 
qualquer patente carece de novidade e passo inventivo além de se apropriar de 
conhecimento tradicional até aí gratuito. 
  Hoje e amanhã, na sede do Gabinete Europeu de Patentes em Munique 
(Alemanha), serão finalmente levadas a cabo as audições públicas deste caso. No 
centro do contencioso está um sistema de patentes cada vez mais instrumentalizado 
para a transferência da riqueza biológica dos países menos desenvolvidos do Sul para o 
monopólio de algumas empresas e cientistas.  
  Vale a pena recordar que o Gabinete Europeu de Patentes (uma empresa 
privada, cujo financimento provém precisamente da atribuição de patentes) tem em 
apreciação mais de 40 pedidos de patentes sobre o Neem, e mais de 90 patentes 
relativas a esta árvore foram já atribuídas mundialmente. 
 
Subscritores da contestação: 
500 000 agricultores indianos em abaixo assinado 
Research Foundation for Science and Natural Resource Policy (Índia) 
Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Biológica 
The Schweisfurth Stiftung (Alemanha) The Edmonds Institute (USA) 
Os Verdes do Parlamento Europeu Grain (Espanha) 
Kein Patent auf Leben (Alemanha) Oxfam (Bélgica) 
No Patents on Life (Suíça) Oxfam (Reino Unido) 
A-Seed (Holanda) Ecoropa (França) 
GAIA (Reino Unido) Erklarung von Bern (Suíça) 
Action Aid (Reino Unido) Five Year Freeze (Reino Unido) 
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