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RESUMO

A Biotecnologia Moderna está se firmando como a nova revolução vivida pela sociedade.
Essa tecnologia resultado de múltiplos avanços científicos de diversas áreas do conhecimento,
em especial a Biologia, promete benefícios à humanidade e seu meio, mas também desperta
ameaças. Neste cenário de incerteza científica e possibilidade de ocorrência de danos, surgiu o
princípio da precaução como mandamento nuclear de cautela. Esta pesquisa, de caráter
eminentemente exploratório, coleciona evidências por meio de levantamento bibliográfico e
documental de que o Princípio da Precaução, que nasceu no âmbito do direito internacional do
meio ambiente é também adotado para as questões relacionadas à Moderna Biotecnologia,
seja por expressa previsão nos instrumentos legais ou por interpretação extensiva do texto de
seus artigos. Demonstra, igualmente, que há, historicamente, elementos de convicção da
prática reiterada pelos Estados da adoção desse princípio em tomadas de decisões em
situações de incerteza ou ignorância científica de forma a gerir a espera pela evolução do
saber.

Palavras-chave: princípio da precaução, biotecnologia moderna, organismo geneticamente
modificado, transgênico, direito internacional, comércio internacional.

ABSTRACT

The Precautionary principle and its application in the Modern Biotechnology: a
measure of biosafety
The Modern Biotechnology is firming as the new revolution lived for the society. This
resulted technology of multiple scientific advances of diverse areas of the knowledge, in
special Biology, promises benefits to the humanity and its environment, but also it awakes
threats. In this scene of scientific uncertainty and possibility of occurrence of damages, it
appeared the precautionary principle as nuclear order of caution. This research, of eminently
exploratory character, collects evidences through bibliographical and documentary survey
about the Precautionary Principle, that was born in the scope of the international law of the
environment, also is adopted for the matters related to the Modern Biotechnology, either for
express foresight in the legal instruments or for extensive interpretation of the text of its
articles. It demonstrates, equally, that it has, historically, elements of certainty of the practical
one reiterated by the States of the adoption of this principle in taking of decisions in situations
of uncertainty or scientific ignorance in a matter of manage the wait for the evolution of the
knowledge.

Key words: precautionary principle, modern biotechnology, genetically modified organism,
transgenic, international law, international trade.
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CAPÍTULO I

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do problema de estudo

A biotecnologia moderna tem sido vista por alguns como a mais nova revolução vivida pela
humanidade. Cavalli (2001) a considera como uma das maiores conquistas científicas. Sua
sobrevivência, no entanto, dependerá da exploração sustentável do meio ambiente que é a
fonte de matéria-prima para o uso dessa tecnologia, como assegura Borém (2004).
A biotecnologia é resultado da evolução do conhecimento científico acumulado. Tem suas
raízes históricas intimamente ligadas às descobertas nas áreas da microbiologia e da genética.
Pode-se considerar que teve grande influência pela consolidação da biologia como ciência, da
segunda metade do século XIX até o início do século XX, a partir dos trabalhos de Darwin
(Teoria da Evolução), Mendel (Genética), e com a demonstração de que todos os seres vivos,
inclusive os microrganismos, se originam de seres vivos pré-existentes (Pasteur, Koch entre
outros). Uma das questões biológicas importantes no início do século XX passou a ser
desvendar as moléculas responsáveis pela herança dos caracteres nos seres vivos, a
hereditariedade. Os trabalhos nesse sentido resultaram na descoberta da estrutura do DNA por
Watson e Crick em 1953.
Nas décadas seguintes, foram revelados os processos de replicação do DNA e de expressão da
informação biológica armazenada no DNA. Uma vez conhecida a molécula responsável pela
herança dos caracteres, surgiu a possibilidade de que características antes somente
transmitidas a partir de cruzamentos intraespecíficos, agora pudessem ser transferidas entre
organismos distantes filogeneticamente, ou seja, se rompeu a barreira de transferência gênica
entre as espécies com o uso da tecnologia do DNA recombinante, conforme ensina Barnun,
1998; Brown, 1999; Malajovich, 2004.
Segundo Celec et al. (2005), incluem-se entre os organismos engenheirados ou geneticamente
modificados microrganismos, plantas e animais, que podem ser encontrados em diferentes
áreas, como medicina, agricultura e alimentos.
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As diferentes combinações genéticas obtidas a partir de enorme variedade de organismos
despertaram esperanças, riscos e incertezas que são inerentes à atividade científica, mas os
pesquisadores se inquietam por entenderem “que a ciência jamais foi questionada de forma
tão impetuosa ao desvelar os resultados dos seus estudos e investigações até o surgimento dos
produtos transgênicos” (HOFFMANN, 1999 apud CAVALLI, 2001, p.44).
Segundo Albagli (1998), estes questionamentos podem ter origem no fato de que estes
organismos geneticamente modificados - OGMs nunca existiram na natureza e seus impactos
ainda imprevisíveis, podem ser muito maiores do que aqueles já comprovados pela introdução
de espécies exóticas no meio ambiente.
Delicadas questões sobre possíveis perigos que o meio ambiente enfrentará em um futuro não
muito distante são colocadas em discussão:
Muito pouco se sabe sobre seus efeitos em longo prazo no ambiente. Os
possíveis riscos ambientais em decorrência de seus (possíveis?) efeitos
colaterais, somente as pesquisas poderão responder (ANDRADE e
NOGUEIRA, 2005, p.11).

E mais:
Quais os riscos que poderão advir ao meio ambiente pelo descarte de OGM?
Até que ponto uma experiência de laboratório pode ser reproduzida na
natureza? Os testes laboratoriais - voltados à constatação da eficiência do
OGM podem se confundir com o objetivo de um estudo de impacto
ambiental - cuja finalidade é a de verificar as implicações ambientais e
sócio-culturais de uma determinada atividade? (CAPPELLI, 2000, p.301).

Por outro lado, é inegável o potencial benefício que a moderna biotecnologia promete para a
humanidade, com a produção de plantas com maior resistência a herbicidas, pragas, insetos e
fungos, entre outras doenças prejudiciais para a agricultura ou pela produção de fármacos,
como o hormônio de crescimento, e a insulina, que segundo Mello (2000) e Oliveira (2003)
foi o primeiro produto desta tecnologia de uso na medicina a ser comercializado.
Biorremediação e terapia gênica, igualmente, são algumas das possibilidades dessa
tecnologia.
A tecnologia do DNA recombinante gera diferentes produtos com diferentes utilidades. Tratar
esses produtos da mesma forma parece ser um engano. É por isso que os protocolos para
avaliação de segurança desses OGMs estão sendo propostos caso a caso (Lei 11.105/05, Art.
14, IV). A razão parece ser clara: como comparar o risco de uma bactéria transgênica em
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regime de contenção em um laboratório com a mesma bactéria num processo de
biorremediação liberada no meio ambiente, interagindo com todo o ecossistema?
A utilização dos produtos geneticamente modificados e seus derivados têm permitido “as
mais diversas abordagens como a ética, religiosa, genética, econômica e jurídica”
(CAPPELLI, 2000, p.295). E é nesse cenário de “crenças abaladas” pelas marcas deixadas
pelo desenvolvimento econômico e tecnológico em casos como o amianto, a doença da vaca
louca, os acidentes industriais de Seveso, Bhopal e Chernobyl, que Godard (2004) defende
estar o princípio da precaução sendo proposto para instrumentalizar as tomadas de decisão
frente a um panorama que revela incerteza e ignorância científicas, pois sendo o princípio o
“mandamento nuclear de um sistema”, será responsável por ditar os critérios para a formação
e compreensão na interpretação do sistema normativo do país, conforme entendimento
expresso por Bandeira de Mello (1999).
Esta pesquisa foi estruturada para lançar um olhar sobre a aplicação do Princípio da
Precaução às modernas técnicas de engenharia genética, cujos produtos possam interagir com
o meio ambiente.
Segundo Wolfrum (2004), muito embora o princípio da precaução tenha se tornado parte da
política ambiental internacional, e, portanto, aplicável a qualquer situação que envolva meio
ambiente, o enfoque pretendido nesta pesquisa está centrado na extensão da adoção do
Princípio da Precaução na Biotecnologia Moderna, mais especificamente às modernas
técnicas de engenharia genética, cujos produtos possam interagir com o meio ambiente.
Diante das incertezas geradas pelo uso da tecnologia do DNA recombinante, pergunta-se: o
Princípio da Precaução está sendo invocado para questões relativas à Biotecnologia
Moderna?

1.2 Objetivo

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo investigar como o Princípio da Precaução, que
nasceu no âmbito do direito internacional do meio ambiente, é adotado em questões
relacionadas à Moderna Biotecnologia e se há elementos de convicção que suportem a
necessidade de sua implementação.
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1.3 Justificativa e relevância de escolha do tema

O presente estudo se reveste de relevância na medida em que vislumbra a intenção de tornar
mais claro o ponto de tangência entre Biotecnologia Moderna, Meio Ambiente e a adoção do
Princípio da Precaução, de forma a contribuir com elementos teóricos para a formação de
políticas públicas para o Brasil.
Como a exploração do tema envolve claramente pelo menos duas áreas do conhecimento
bastante distintas, Direito e Biologia, a autora optou por conceituar seus elementos para
facilitar maior compreensão dessa interação biotecnologia-meio ambiente.
Informações tais como a constituição gênica de um transgene ou a formação do sistema
internacional de direito, permitem a condução de um raciocínio mais claro aos profissionais
de áreas distintas sobre aspectos que incidem na formação desse estudo, interdisciplinar, por
excelência.
O aparato legal está se consolidando e as instituições sendo criadas. A segurança das
atividades com organismos geneticamente modificados é matéria da nova Lei de
Biossegurança no Brasil (Lei 11.105/05). Os Estados Unidos tratam OGMs como
equivalentes aos organismos convencionais e deixa eventuais análises para suas três agências
(de Agricultura, de Meio Ambiente e de Alimentos e Fármacos) conforme o uso pretendido
para o produto. A Europa também possui seus mecanismos legais, e regulamenta OGM em
diretivas específicas (Diretiva 2001/18/CE, Regulamento 1946/03, etc.).
Na área internacional, o regime jurídico da biossegurança foi consolidado com a entrada em
vigor do Protocolo de Cartagena, em 11 de setembro de 2003. Porém, anteriormente, várias
organizações internacionais já vinham, segundo Barros-Platiau (2003), contribuindo para o
debate político-jurídico do tema a partir da elaboração de relatórios, diretrizes e planos de
segurança, a exemplo do Codex Alimentarius, da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
Organização para Alimentação e Agricultura (FAO, sigla em inglês), que, mesmo
consideradas soft law, auxiliaram no processo de consolidação das normas cogentes (hard
law), estas últimas responsáveis pela imposição de determinadas condutas.
Ao assinar a Convenção sobre a Diversidade Biológica em 1994 e seu Protocolo sobre
Biossegurança em 2004, o Brasil assumiu perante a comunidade internacional, o
compromisso de criar um sistema regulatório próprio para gestão da biotecnologia.
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A Lei de Biossegurança editada pelo Congresso Nacional no início de 2005, está sob a égide
do Princípio da Precaução que consta em seu artigo 1º, e passou a disciplinar, além das
atividades e produtos que fazem uso da tecnologia do DNA recombinante, a utilização de
células-tronco embrionárias para pesquisa e terapia.

1.4 Procedimentos metodológicos

Quanto à finalidade, a pesquisa satisfaz os elementos de pesquisa social e ao mesmo tempo
tecnológica.
Enquanto pesquisa tecnológica, na interpretação de Vargas (1985), vislumbra certa aplicação
prática do seu objeto, satisfeita neste caso pelos termos da justificativa de escolha do tema.
Quanto aos aspectos sociais, que visa permitir “a obtenção de novos conhecimentos no campo
da realidade social” (GIL, 1999, p.42), se propõe a trazer elementos da atuação da sociedade
sobre um tema específico, o princípio da precaução e a biotecnologia moderna.
Quanto à natureza, esta pesquisa possui caráter exploratório na busca de fatos e evidências
que suportem a adoção do princípio da precaução na biotecnologia moderna. Justifica-se por
estar enquadrada no rol de temas pouco explorados, que necessitam de uma visão mais geral
das implicações para possibilitar a formulação de questões de pesquisa mais específicas no
futuro à medida que o assunto vai sendo mais estudado.
Dessa forma, o método, “enquanto conjunto de procedimentos suficientemente gerais, para
possibilitar o desenvolvimento de uma investigação científica ou de parte dela” (GIL, 1999,
p.26) adotado nesta pesquisa é o de coleta de dados por meio de levantamento bibliográfico e
documental que oferecem os meios adequados para uma melhor delimitação do problema
proposto, a fim de possibilitar eventuais e futuros esclarecimentos, “mediante procedimentos
mais sistematizados” (GIL, 1999, p.43).
Para conceituação e histórico da biotecnologia e seus produtos (OGMs, trangênicos, etc.)
foram utilizados livros didáticos, papers, diplomas legais nacionais e internacionais, bem
como relatórios diversos.
A revisão dos instrumentos legais internacionais relativos a aplicação da Biotecnologia
Moderna, elaborado por Glowka (2003) a pedido da Food and Agriculture Organization -

21
FAO, serviu de base para a investigação da previsão legal também do princípio da precaução
nestes instrumentos.
Os estudos comparativos dos sistemas regulatórios para atividades e produtos oriundos da
Moderna Biotecnologia, igualmente serviu-se de papers, diplomas legais nacionais e
internacionais, relatórios diversos, bem como consulta direta nas páginas dos Órgãos
Governamentais disponíveis na rede mundial de comunicação (internet).
Ressalva importante diz respeito à descrição dos sistemas regulatórios dos países tratados
neste trabalho, que deve ser considerada como mero estudo indicativo, pois tais sistemas
representam apenas uma pequena porção daqueles adotados internacionalmente.
A introdução do capítulo sobre risco, incerteza e ignorância na biotecnologia moderna teve a
intenção de fornecer elementos teóricos de convicção para introdução do princípio da
precaução. Foram consultados trabalhos científicos que sugerem benefícios e ameaças ao
meio ambiente pelo uso dos OGMs, e especial atenção foi dada ao relatório da Agência
Ambiental Européia - EEA (siga em inglês) sobre Fluxo Gênico e à revisão bibliográfica
elaborada por Tappeser, Eckelkamp e Weber (2001), que reuniram estudos sobre
microrganismos, plantas e animais GMs e seus efeitos indesejados no meio ambiente.
Outro relatório da EEA denominado Late lessons from early warnings: the precautionary
principle 1896-2000 e os Anais da Conferência de Wingspread, realizada em 1998,
juntamente com outros trabalhos científicos auxiliaram na tarefa de conceituar e historiar a
evolução e status do princípio da precaução no cenário internacional, em especial,
exemplificando a prática precautória para outros temas além da biotecnologia moderna.
Os elementos de convicção da pesquisa foram selecionados utilizando um processo interativo
de busca nas bases de dados de portais virtuais na rede mundial de comunicação (internet),
como periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBinet) da Universidade de São Paulo,
Scientific Electronic Library (Scielo), além de portais de atualidades, órgãos governamentais
brasileiros e estrangeiros para acesso aos documentos oficiais.
As discussões e análises dos dados coletados ocorrerão concomitantemente à apresentação da
revisão bibliográfica e documental que, em Ciências Jurídicas, se constituem nas fontes de
fatos e evidências da argumentação e facilitam a construção e compreensão do tema proposto.
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1.5 Estrutura do trabalho
Este primeiro capítulo trata dos elementos formais para uma pesquisa: contextualização,
delimitação e problematização do tema. Igualmente são sugeridos os argumentos de
justificativa e relevância da escolha do tema, seus objetivos e estrutura metodológica adotados
para este trabalho.
No segundo capítulo, é feita uma pesquisa histórica e documental do desenvolvimento da
biotecnologia apontando as mais relevantes descobertas a partir de um enfoque na área da
biologia. Partindo-se de uma divisão acadêmica dos períodos da biotecnologia, se conceitua a
Biotecnologia Moderna, objeto de sustentação para a abordagem do princípio da precaução,
apresentando os conceitos gerais sobre o que são e onde podem ser encontrados os
organismos geneticamente modificados.
No terceiro capítulo, são abordados os sistemas regulatórios para organismos geneticamente
modificados, de acordos internacionais para proteção do meio ambiente aos instrumentos
relacionados à biotecnologia moderna. São feitas algumas considerações sobre a
regulamentação dos OGMs no Brasil, Estados Unidos e União Européia.
O quarto capítulo trata do risco, incerteza e ignorância no uso da moderna biotecnologia e
aponta como as controvérsias entre benefícios e ameaças dos OGMs no meio ambiente
impulsionam a adoção do princípio da precaução.
O quinto capítulo insere o princípio da precaução, desde o seu surgimento na esfera
internacional até às presentes formulações e aplicações, bem como seus instrumentos.
Igualmente delineia seu status no cenário internacional confrontando as regras de comércio
internacional com as de proteção do meio ambiente.
Em considerações finais, a questão de pesquisa sobre a adoção do princípio da precaução para
questões relativas à Biotecnologia Moderna é confirmada com base nos instrumentos
internacionais analisados que incluem, de forma expressa ou implícita, a adoção do princípio
da precaução, seja como princípio, abordagem ou medida. A prática dos Estados igualmente
confirma que o conceito amplo de precaução não impede sua adoção, ao contrário, esta
característica generalista é que faz do Princípio da Precaução uma fonte de direito
internacional, podendo ser invocado em qualquer parte do planeta, para qualquer situação que
envolva incerteza ou ignorância científicas, se adequando aos mais variados contextos sociais
e econômicos para atender às necessidades específicas de cada sociedade.
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CAPÍTULO II

2 A BIOTECNOLOGIA

2.1 Conceitos e histórico

Na doutrina há várias sugestões para definir biotecnologia. Uma delas, recomendada por
Borém (2001, apud MACHADO, 2004), aponta a biotecnologia como um conjunto de
processos biológicos, de base científica ou prática que utiliza a técnica de DNA recombinante,
a cultura de tecidos e outros, com o objetivo de permitir a utilização de seres vivos como parte
integrante e ativa do processo de produção industrial, de bens e serviços.
Já Libera (2001) diz que o principal conceito atribuído à biotecnologia está relacionado ao uso
da genética molecular e seus componentes na agricultura, alimentação e saúde, para a
obtenção de novos produtos ou desenvolvimento de processos industriais.
A Convenção da Diversidade Biológica igualmente não faz menção às técnicas empregadas
na manipulação de seres vivos quando conceitua biotecnologia. O artigo 2º, assim dispõe:
Artigo 2. Utilização de termos para o propósito desta Convenção: (...)
Biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas
biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar
produtos ou processos para utilização específica (UNITED NATIONS
ENVIRONMENT PROGRAMME, 1992).

Segundo entendimento de Barnum (1998), as várias tentativas de definição existentes
mostram que a biotecnologia pode ser considerada uma ciência multidisciplinar estruturada
sobre a base de outras ciências como a Biologia, Medicina, Farmácia, Química, Física,
Matemática, Engenharias.
O professor Nodari não considera a biotecnologia uma ciência autônoma e independente, e já
ensinou na lista de discussão sobre transgênicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
que a biotecnologia mais se revela como um instrumento que pode ser utilizado em inúmeras
áreas do conhecimento. (Nodari, 2004).
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Historicamente, o termo biotecnologia foi utilizado pela primeira vez em 1919, por Karl
Ereky, engenheiro agrícola húngaro, em seu ensaio Biotechnology of Meat, Fat and Milk
Production in Large Scale Agricultural Industry, para denominar o processo que ele
desenvolveu e que mesclava o uso da biologia com as ferramentas tecnológicas disponíveis à
época na obtenção de novos produtos, segundo estudos de Bud (1989).1
A etimologia de biotecnologia sugere suas raízes no grego antigo, segundo Liddell e Scott
(1940), onde bios remete à vida, technikos se relaciona ao artístico ou fazer com habilidade e
logos simboliza o princípio ou razão (uma faculdade).
E como é que uma ciência nascida de práticas eminentemente empíricas foi parar nos balcões
das Universidades e ganhou tamanha relevância na sociedade e manchetes nos principais
jornais do mundo? A história pontua descobertas que impulsionaram o aperfeiçoamento desta
tecnologia.
A biotecnologia migrou do conhecimento tradicional, eminentemente empírico, e rapidamente
incorporou os conhecimentos significativos das ciências para se desenvolver. Embora há
pouco tempo tenha passado a ser considerada altamente prioritária, a biotecnologia vem sendo
utilizada desde a mais remota antiguidade.
Uma vez que a biotecnologia faz uso de seres vivos no desenvolvimento de processos e
produtos de interesse comercial, o seu aprimoramento não pode ser dissociado do
conhecimento biológico. Uma questão importante é então compreender como a biologia se
tornou uma ciência e quais foram os momentos marcantes para seu estabelecimento e
evolução e, a partir daí, traçar a história da biotecnologia citando algumas das descobertas
mais marcantes.
Barnum (1998) fez uma divisão bastante didática sobre a evolução da biotecnologia que será
adotada neste trabalho. Dividiu a história da biotecnologia em três períodos: Antigo, Clássico
e Moderno.
O primeiro período, o da Biotecnologia Antiga, segundo ela, tem início há aproximadamente
dez mil anos no Oriente Médio, nas práticas de seleção artificial de sementes e animais. Neste
momento, o homem abandonou a vida nômade para se agrupar em sociedades agrárias, se
fixou na terra e se viu obrigado a plantar seu próprio alimento e criar animais antes obtidos
pela caça. As melhores sementes eram, então, reservadas para o próximo plantio, e os
1

Karl Ereky utilizou o termo biotecnologia ao referir-se a “... all the lines of work by which products are
produced from raw materials with the aid of living organisms” (EREKY, 1919, apud BUD, 1989, p.10).
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melhores animais cruzados entre si. O saber empírico, ou “saber-fazer” é a forma de
conhecimento característico deste momento e tem ali, no entender de Barnum (1998) e
Malajovich (2004), o início da prática biotecnológica.
Além das técnicas de seleção artificial, Barnum (1998) relata que há registros de que essas
comunidades primitivas também faziam uso de processos rudimentares de fermentação. Ao
que se sabe pelas descobertas arqueológicas, no Egito antigo a prática da fermentação para
produção de pão e cerveja era algo habitual. Esse processo, desenvolvido pela culinária, foi
aos poucos sendo incorporado aos processos industriais.
Segundo Barnum (1998), o homem vem utilizando técnicas de fermentação desde a
Antigüidade e as descobertas arqueológicas denunciam que há 4.000 anos processos de
fermentação produziam cerveja rústica. Ainda hoje esse processo é largamente utilizado em
conjugação com as mais modernas tecnologias, porém para Brown (1999), o processo, que é a
utilização de microrganismos como agentes biológicos na obtenção de outros produtos ainda é
o mesmo daquele utilizado nas primeiras receitas de pão e cerveja.
A característica principal da Biotecnologia Antiga é o desconhecimento dos processos
biológicos. As atividades estavam baseadas no saber empírico.
A segunda metade do século XIX pode ser considerada como o momento do nascimento da
Biologia como Ciência. Nesse período, os estudos em Microbiologia vão banir de vez a teoria
da geração espontânea do mundo vivo. Ou seja, os seres vivos ganham sua identidade (seres
vivos são gerados a partir de seres vivos pré-existentes) e não podem mais ser confundidos
com as demais coisas não-vivas. Além disso, os trabalhos sobre hereditariedade de Mendel,
redescobertos no início do século XX, vão demonstrar que as características dos seres vivos,
que são transmitidas aos seus descendentes, são determinadas por fatores intrínsecos a esses
seres vivos, conforme ensina Brown (1999). De maneira independente, o trabalho de Darwin
sobre a origem das espécies, propõem uma relação de origem aos seres vivos. Segundo o
cientista, os seres vivos possuem uma identidade determinada intrinsecamente e guardam uma
relação de parentesco e origem uns com os outros. Em outras palavras, a vida, característica
particular dos seres vivos, pode ser agora objeto de estudo: nasce a Biologia.
Se o período antigo da biotecnologia é caracterizado pela ausência de conhecimento
biológico, em outras palavras, a vida ainda não era um objeto de estudo, o período clássico
pode ser caracterizado como a ruptura entre o momento em que os seres vivos ainda não eram
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objeto de estudo e o momento em que passaram a ser. É possível assim, relacionar
intimamente o desenvolvimento biotecnológico com o conhecimento biológico.
É muito difícil precisar claramente o nascimento da Biologia como ciência. Pode-se dizer que
o nascimento é resultado de um período de gestação e de amadurecimento. Assim, a Biologia
como ciência é resultado de uma série de descobertas científicas que permitiram sua
consolidação. O período clássico da biotecnologia vai ocorrer ao longo desse
amadurecimento e assim vai ser caracterizado por uma série de desenvolvimentos que, como
o conhecimento biológico, se estenderão por um período relativamente longo, segundo
Barnum (1998).
Os estudos de Louis Pasteur, por exemplo, revelaram que a fermentação não se tratava de uma
reação espontânea, mas resultava de transformações induzidas pela presença de
microrganismos. Seus estudos permitiram verificar que diferentes agentes biológicos
(microrganismos) são capazes de gerar diferentes produtos em processos fermentativos. Isto
contribuiu grandemente na solução de problemas da indústria de vinhos e etanol francesa
segundo Stainer (1969), mas também abriu perspectivas para novos processos
biotecnológicos, ou seja, microrganismos poderiam ser utilizados para gerar outros produtos.
As duas Grandes Guerras talvez tenham representado momentos interessantes para o
desenvolvimento de processos desse tipo.
Durante a primeira Guerra Mundial, a necessidade de produção de matéria-prima para
explosivos impulsionou o desenvolvimento de processos biotecnológicos para a produção de
solventes orgânicos, conforme informa Malajovich (2004). Um importante avanço em
processos biotecnológicos foi obtido com o desenvolvimento da produção em escala
comercial da penicilina que também representou um marco na história da biotecnologia.
Diversos outros produtos gerados por microrganismos foram desenvolvidos ao longo desse
período denominado biotecnologia clássica.
De igual forma, o amadurecimento da Biologia como ciência foi fundamental para o
desenvolvimento da biotecnologia vegetal e animal. Uma maior compreensão dos processos
reprodutivos dos seres vivos levou ao desenvolvimento de técnicas que permitiam levar a
extremos esses mecanismos, tornando-os por vezes independentes das linhagens parentais,
como ocorre nas técnicas de inseminação artificial e implante de embriões.
Desta forma, o período da biotecnologia clássica pode ser caracterizado como aquele em
que, detendo-se o conhecimento biológico, este é utilizado dentro dos limites naturais de
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cruzamento para exploração do seu potencial seja no desenvolvimento de processos ou
produtos.
Mas a questão imediata que a Biologia como Ciência passou a fazer foi: quais são as
moléculas que determinam essa identidade tão particular dos seres vivos, ou seja, sua
capacidade de transmitir suas características aos seus descendentes?
Essa questão foi sendo respondida ao longo da primeira metade do século XX, mas foi
somente com a demonstração da estrutura do DNA por Watson e Crick (1953) que surgiu um
modelo que permitia avançar na compreensão do fenômeno biológico.
Além disso, decifrar quais eram as moléculas responsáveis pelas características abriu
perspectivas para que o processo biotecnológico pudesse ser desenvolvido sem a necessidade
de respeitar os mecanismos naturais de transferência dessas características. Essa é a ruptura
que caracteriza o início da biotecnologia moderna.
O primeiro experimento de construção de uma molécula de DNA recombinante, abrigando
DNAs provindos de dois organismos diferentes, foi realizado conjuntamente por Boyer,
Helling, Cohen e Chang (1973, apud BARNUM, 1998). Esse momento representa um
importante marco para o conhecimento biológico, mas também inaugura um novo momento
na biotecnologia, denominada agora moderna.
Para Barnum (1998), a Biotecnologia Clássica utilizava técnicas tradicionais baseadas no
melhoramento genético por meio de cruzamentos intra-específicos, por meio do qual todas as
características poderiam ser transferidas (as boas e as indesejáveis).
Deste momento em diante, a biotecnologia toma um novo rumo, segue por um caminho
jamais percorrido pela natureza, possibilita a transferência de informação genética entre
espécies distantes dos diferentes reinos. Tem início a era da Biotecnologia Moderna que
utiliza as técnicas de manipulação do DNA recombinante ou engenharia genética para
transferência de genes, técnica mais pontual, na qual apenas os genes que contêm
características desejadas são transferidos para o novo organismo, conceituação que encontra
respaldo nos trabalhos de Nodari e Guerra (2001) e Glowka (2003).
Segundo Barnum (1998), há uma diferença conceitual entre biotecnologia e engenharia
genética, apesar de não raras vezes serem tratadas como sinônimos.
A engenharia genética é uma das técnicas utilizadas em biotecnologia. Também é conhecida
como tecnologia do DNA recombinante, pois uma cópia de um “pedaço” de DNA contendo
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um ou mais genes pode ser transferido entre organismos ou recombinado dentro do mesmo
organismo. Trata-se de uma forma de manipulação genética em laboratório cujo objetivo e
aplicação são alterar o material hereditário (DNA) das células para conferir ao organismo
novas características, conforme ensina Barnum (1998).
Alguns autores têm sistematicamente optado pelo termo “tecnologia do DNA recombinante”
em substituição a “engenharia genética”. Uma das razões pode estar associada ao fato de que
estas técnicas não são necessariamente aplicadas no desenvolvimento de características
desejadas comercialmente, a que o emprego do termo engenharia está intimamente
relacionado. Atualmente, a manipulação cirúrgica do material genético de um organismo
permite compreender diversos processos biológicos mesmo sem qualquer interesse
econômico.
A biotecnologia, como já visto, não necessariamente, implica no uso de técnicas de DNA
recombinante. Por outro lado, atualmente, a tecnologia do DNA recombinante tem sido
utilizada no estudo de diferentes fenômenos biológicos, não se tratando de modo algum de
uma biotecnologia.
Para Torres et al. (2000) e Barnum (1998), a biotecnologia abrange também outras técnicas,
como fermentação ou bioprocessamento, seleção, cruzamento, inseminação artificial,
transplante, entre outras, que igualmente utilizam seres vivos, mas não manipulam
“cirurgicamente” o seu genoma.
As pesquisas de base em andamento nos centros universitários, por exemplo, que em um
primeiro momento não oferecem nenhuma aplicação prática, apenas dão suporte para outras
pesquisas que poderão ter ou não aplicação comercial.
A par da divergência na conceituação de biotecnologia e tecnologia do DNA recombinante, o
fato é que esta nova tecnologia traz em si a promessa de uma grande revolução em diversas
áreas do conhecimento humano como será visto nos próximos capítulos. Na medicina, por
exemplo, é prevista a possibilidade de prevenção e correção de patologias hereditárias por
meio da terapia gênica. Para a indústria o ganho não é menor. Fármacos, alimentos e
agroquímicos podem ser obtidos a partir de bactérias que funcionam como verdadeiras
fábricas. Na agricultura, o principal foco de divergências, há produtos que oferecem ganhos
para produtor, para o consumidor e para o meio ambiente.
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É importante ressaltar que foi a descoberta da estrutura de hélice dupla do ácido
desoxirribonucléico (DNA), em 1953, por Watson e Crick, que proporcionou o estudo do
DNA recombinante, inaugurando uma nova fase na Biotecnologia, a Biotecnologia Moderna,
a partir da década de 70.
Na história da humanidade, caracterizada por ser uma história inacabada, o homem, ao longo
de toda sua existência, vem acumulando e deixando para trás uma era de conhecimentos para,
imperceptivelmente, se lançar em novos desafios e, assim, continuar em progressão. Daí a
importância de uma retrospectiva histórica acerca das descobertas científicas, para ser
possível interpretar melhor o presente trabalho e sedimentar as bases para o futuro.
Em pauta, como desafio atual, é colocada a necessidade de suprir as exigências sociais que
chegam a um nível de sofisticação tal que o regramento da vida do indivíduo e da sociedade
na qual ele se insere impõe uma nova ordenação, regras e disciplinas para a sua sobrevivência
e a do ambiente. Uma preocupação que transpassa a condição de existência, que clama por
qualidade de vida.
A transformação do código genético de plantas, animais ou microrganismos por meio da
engenharia, deixou de ser tratada como tema futurista e se tornou realidade. Mediante um
comando químico na cadeia genética, é possível obter um organismo modificado, de melhor
resistência e adaptação às reais necessidades do homem, como também é possível que se faça
a reprodução de espécies a partir de células outras, que não os gametas, o que dá origem a
espécimes idênticas.
Esse poder científico do homem e a rapidez das descobertas biológicas alcançada pela
biotecnologia levam a muitas questões: qual o comportamento a ser adotado pelos indivíduos,
ao enfrentarem os desafios decorrentes dessa evolução? Como tratar estas questões dentro de
um universo de valores ainda envelhecidos?
De forma a tornar mais didática e para uma melhor compreensão da evolução da
biotecnologia, serão adotadas como referência quatro áreas nas quais o uso de organismos
vivos teve importância para a vida em sociedade, a saber: a biotecnologia de plantas, a de
animais, a de microrganismos e a da medicina humana.
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2.1.1 A biotecnologia de plantas

Como já mencionado anteriormente, evidências arqueológicas registram que as primeiras
sociedades agrárias datam de aproximadamente dez mil anos quando o homem se fixou na
terra, domesticou as plantas e os animais. Não é possível precisar o exato momento nem
tampouco o local que deu origem a essas comunidades agropastoris, mas se sabe que isso
aconteceu em várias regiões do planeta mais ou menos ao mesmo tempo, de acordo com
Barnum (1998).
O homem passa a selecionar as sementes provenientes das plantas com melhores
características para os futuros plantios. Essa seleção artificial permite ao homem o
aprimoramento das características desejáveis nas plantas utilizadas como alimento e surgem,
dessa maneira, as primeiras práticas de biotecnologia.
Por muitos anos, o homem guardou as melhores sementes para serem plantadas na próxima
safra. Para Barnum (1998), essa prática exigiu o desenvolvimento de métodos de
acondicionamento dessas sementes de forma a preservar sua capacidade de germinação. Esses
métodos, além de permitirem o estoque das sementes para plantio nos anos seguintes,
possibilitou a criação de um comércio de troca de exemplares de sementes entre as
comunidades difundindo aquelas espécies de plantas na vizinhança e mais tarde por
longínquas regiões.
Barnum (1998) noticia que há registros de expedições de Sumérios para a Ásia Menor em
busca de espécimes de videiras, figueiras e rosas e indícios de que os egípcios estiveram no
leste da África em busca de árvores de incenso. As expedições para coletar espécimes de
plantas exóticas passou a ser uma prática corrente e ganhou um impulso comercial a partir de
1500, nascendo, assim, a biopirataria2.
Neste ponto, é interessante se fazer um pequeno recorte que possibilite pontuar os
acontecimentos que provocaram avanços biotecnológicos significativos na época.
Segundo Libera (2001), nos séculos XV e XVI, a Europa passava por um período de
dificuldades de recuperação demográfica em função da Peste Negra do século XIV, que
deixou regiões inteiras desertas. A agricultura também passava por problemas, principalmente
2

Termo cunhado pela primeira vez em 1993 pela ONG RAFI, hoje ETC-Group que se refere à apropriação
indevida de recursos genéticos e/ou conhecimentos de comunidades tradicionais. Disponível em:
<http://www.etcgroup.org/en/issues/biopiracy.html>. Acesso em: 21 jan 2006.

31
devido a variações climáticas desfavoráveis que impossibilitavam o plantio, resultando num
aumento de preço dos produtos agrícolas, trazendo prejuízos ainda maiores a toda a
sociedade, que gastava boa parte de sua renda em alimentação, restringindo os demais gastos
e gerando uma crise geral da economia.
Nesse contexto, ocorrem mudanças nas técnicas agrícolas, como o abandono da técnica de
pousio (técnica que permite a recuperação florestal da área agriculturável por um período sem
plantio), que alguns agricultores usavam para recuperar a fertilidade do solo, substituída pela
técnica de rotação de culturas, com o plantio de forrageiras como o nabo e a batata. Esta
técnica preparava o solo para o próximo cultivo de cereais e proporcionava aumento de
produção e produtividade, pois não deixava terras sem plantio durante um período de tempo.
Mas somente em 1840 é que ocorre uma importante mudança: a invenção do arado, um
instrumento primitivo de madeira, que passou a ser fundido em ferro, proporcionando a
ampliação das áreas de plantio e, conseqüentemente, um aumento na produção. Ainda
segundo Libera (2001), no início de 1850, nos Estados Unidos, ocorre uma transformação
revolucionária com a introdução das primeiras colheitadeiras mecânicas, o que proporcionou
ganhos de produção, pois as perdas e o tempo na colheita diminuíram.
Esta inovação forneceu um grande novo mercado para o desenvolvimento da produção fabril
padronizada de máquinas agrícolas em grande escala. Em 1892, foi construído, por John
Frollech, o primeiro trator automático movido a gasolina, e em 1917 ocorre um grande
aumento na venda de tratores agrícolas, com um novo trator inventado por Henry Ford.
Com a introdução de novos métodos de produção e novas máquinas na agricultura, há uma
utilização extensiva (terras que antes eram impossibilitadas de plantio podem agora ser
utilizadas) e intensiva (utilização de terras que já eram utilizadas para plantio) de terras
cultivadas.
A utilização intensiva da terra, entretanto, ocasiona um desgaste do solo, pois à medida que se
adiciona unidades de trabalho ou de capital em uma mesma área de plantio, sem a
implementação de técnicas de melhoria da qualidade do solo e das sementes, os resultados de
produtividade são decrescentes, que nem o aumento do número de trabalhadores e máquinas
poderia reverter. Passa-se então ao desenvolvimento da melhoria das sementes e dos métodos
de produção com vistas à melhoria na qualidade da terra.
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Segundo Libera (2001) a técnica de hibridização das culturas foi em 1914. E ainda segundo o
autor:
Por volta de 1915, George H. Shull, trabalhando na Carnegie Corporation,
uma organização privada de Nova York, demonstrou que o milho híbrido
(variedade de milho mais produtiva, desenvolvida para regiões específicas,
podendo controlar doenças através de resistências encontradas no próprio
milho, ou seja, semente com maior valor nutritivo, menor tempo de
maturação e maior qualidade) era mais produtivo que as cepas de origem
(LIBERA, 2001, p. 23).

Em 1920, com a possibilidade de produção em escala comercial de milho híbrido, tem início o
desenvolvimento de variedades adaptadas para cada região, segundo Goodman (1990). Com a
hibridização, várias empresas, a partir de 1930, começaram a criar estações experimentais e a
treinar agricultores na produção de sementes.
A agricultura começa a adquirir contornos de produção de larga escala, segundo Lutzenberger
(2002). Se por um lado a monocultura em larga escala trouxe o benefício da alta taxa de
produtividade, por outro foi responsável pela erosão da biodiversidade, que segundo Vieira
(1998, apud CAPPELLI, 2000), vem ocorrendo graças a uniformização dos produtos
comercializáveis (agrícolas florestais e pesqueiros). As plantações de arroz na Índia
denunciam este fenômeno. Um país que chegou a registrar cerca de “30.000 variedades de
arroz” que “eram cultivadas algumas décadas atras (sic)” (SANTOS, 1996), hoje 75% da
produção de arroz neste país provém de, aproximadamente, apenas 10 variedades.
Segundo Barnum (1998), Vavilov, geneticista e agrônomo russo, foi responsável pela criação
do primeiro banco de germoplasma do mundo. Entre 1923 e 1931, realizou expedições pela
União Soviética (URSS) e em mais de cinqüenta países coletando espécimes de plantas
economicamente importantes, entre elas, feijão, ervilha, milho e trigo que foram utilizadas
para compor o primeiro programa de gerenciamento de recursos genéticos sob os princípios
da escola Mendeliana. Entretanto, Vavilov, por pressões políticas.
Para Barnum (1998), enquanto o governo de Stalin bania as pesquisas científicas sobre
genética na URSS, os Estados Unidos criavam centros de germoplasma para preservação,
estudos e distribuição.
O Consultative Group on International Agricultural Research - CGIAR3, coordena, desde
1971, uma rede mundial para formação de um banco genético de cultivares, que, segundo
3

Disponível em: <http://www.cgiar.org/who/index.html>. Acesso em: 15 nov. 2005.
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Barnum (1998) tem como objetivo fortalecer programas de pesquisa em agricultura e
capacitação técnica nos países em desenvolvimento, preservar os recursos genéticos mundiais
e desenvolver pesquisas que busquem um aumento da produtividade de plantas e animais.
Na década de 50, a implementação da Revolução Verde estava fundamentada na “produção
de larga escala com alta tecnologia” (CAVALLI, 2001, p.42) e se caracterizou pela invenção
e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram um aumento na
produção agrícola sob o argumento de acabar com a fome nos países em desenvolvimento. O
modelo aplicava a intensiva utilização de sementes melhoradas (particularmente sementes
híbridas), insumos industriais (fertilizantes e agrotóxicos), mecanização e diminuição do custo
de manejo. Também são creditados à Revolução Verde o uso extensivo de tecnologia no
plantio, na irrigação e na colheita, assim como no gerenciamento da produção.
Mas é a partir do processo de hibridização de culturas e as possibilidades de controlar e
modificar os elementos do processo biológico de produção, estrutura de plantio e sua
maturação que ocorre um grande salto na produção de alimentos, desencadeando a chamada
Revolução Biotecnológica, concretizada em 1980 com a descoberta da técnica do DNA
recombinante.
A partir de 1980, face às novas técnicas de recombinação do ácido nucléico e da fusão
nuclear, com ampla manipulação genética, é anunciada uma nova era na agricultura, com o
melhoramento de plantas e o fim da dependência da natureza. A nova técnica de manipulação
genética possibilitou a transferência de genes para uma planta utilizando a bactéria
Agrobacterium tumefasciens (responsável pela modificação genética de uma planta), utilizada
como vetor, conforme informa Celec et al. (2005).
A pesquisa e a efetiva colocação em mercado de novos produtos baseados na nova
biotecnologia, com maior resistência a herbicidas, pragas, insetos e fungos, entre outras
doenças prejudiciais à produção agrícola, prometem conduzir, a médio prazo, a uma
reformulação do conceito de agricultura em termos de recursos e eficiência. O objetivo é uma
produção contínua ao longo do ano agrícola, de forma a minimizar as perdas e encontrar
soluções para problemas como o esgotamento de solos férteis e a dependência da natureza
para reprodução das culturas.
A obtenção de plantas com maior resistência e altos níveis de qualidade promete retornos
mais elevados de produtividade da área cultivada, passando de um conceito de lavoura com
grande investimento em terra e máquina para uma lavoura intensiva em tecnologia.
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Segundo Libera (2001), as estimativas prevêem que o valor global do mercado de sementes
deverá passar dos US$ 8 milhões, em 1985, e dos US$ 7 bilhões, em 2000, em nível mundial,
devendo atingir US$ 25 bilhões em 2010, o que demonstra que a agricultura poderá voltar a
ser um setor de desenvolvimento econômico dos diferentes países.
Um marco da biotecnologia agrícola, segundo Wolff (1999), o tomate Flavr Savr foi o
primeiro alimento geneticamente modificado colocado no mercado para consumo humano.
Desenvolvido na década de 90 pela Calgene com a marca comercial de MacGregor, este
tomate tinha como característica o retardamento do processo de amadurecimento do fruto
utilizando a técnica do “silenciamento de gene”, objeto de patente pela empresa.4
Em 1994, obteve o aval da FDA para liberação para consumo humano nos Estados Unidos,
seguidos do Canadá e México em 1995. Porém, quando ficou constatada sua baixa
produtividade em escala comercial, foi imediatamente retirado do mercado.
Este OGM (organismo geneticamente modificado), segundo o conceito de Nodari e Guerra
(2001) e Oliveira (2003), não se enquadra no tipo transgênico, pois não teve inserido em seu
genoma nenhum fragmento de outras espécies, seja animal ou vegetal. Houve apenas
manipulação do seu próprio genoma pela técnica do “silenciamento” de um fragmento de
bases que codificavam substância responsável pelo amadurecimento do fruto.
Outro importante produto agrícola, o milho, foi modificado geneticamente para receber uma
seqüência de genes entre os quais um gene da bactéria Bacillus thuringiensis que codifica
uma substância tóxica com a finalidade de matar insetos que atacam as lavouras, conforme
Siqueira e Trannin (2004).
O agronegócio tem despontado no Brasil como o setor que mais oferece vantagens e reais
possibilidades para tornar o país competitivo no cenário internacional. Esta crença tem dado
suporte a uma política de desenvolvimento da produção agropecuária, em conseqüência do
aumento de pedidos de liberação de pesquisas e comercialização de plantas geneticamente
modificadas junto à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança.
Dunwell (1999) elaborou uma revisão do estado da arte das pesquisas com plantas GM. Esses
estudos, em sua maioria, ainda não foram objeto de liberação comercial e estão em fase de
teste de campo. O autor faz uma previsão de que alguns desses produtos estejam no mercado
4

U.S. Patent 5,107,065, de 21 de abril de 1992 (UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE,
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até 2020, se for considerado o tempo de pesquisa que leva de 10 a 20 anos para o
desenvolvimento comercial de um produto GM.

Estudos relacionados a aspectos nutricionais das plantas GM, segundo Dunwell (1999):
•

aumento do valor protéico, introdução de novas proteínas; alteração das funções
nutricionais de alguns componentes, produtos com alto teor de ácido oléico,
conforme Tu, Godfrey e Sun (1998); Utsumi et al. (1997); Blechl, Hung e Anderson
(1998); Barro et al. (1997); Sayanova et al. (1997);

•

expressão de leite humano em certas plantas com a finalidade de substituir o leite de
vaca, conforme Chong et al. (1997); Takase e Hagiwara (1998); Salmon et al.
(1998);

•

incorporação ou aumento da produção de vitaminas (A,C) pelas plantas, conforme
Hirschberg (1999); Burkhardt et al. (1997); Bauw et al. (1998);

•

incorporação ou aumento na produção de micronutrientes (ferro), conforme Goto et
al. (1999); Schachtman e Barker (1999);

•

desenvolvimento de alimentos com propriedades nocivas reduzidas (bebidas
descafeinadas), conforme Stiles, Moisyadi e Neupane (1998);

•

outros aditivos: adição de açúcares não calóricos que aumentem a palatabilidade do
alimento, conforme Sun et al. (1997); Fischer et al. (1998); Sugita, Inoue e Kurihara
(1998); Speirs et al. (1998);

•

aumento da eficiência do processo de fermentação da cevada na produção de cerveja,
conforme Jensen et al. (1996); Tanner, Joseph e Larkin (1998);

Estudos relacionados a vantagens agregadas ao produto, segundo Dunwell (1999):
•

biomassa/combustível: estão sendo desenvolvidas certas espécies de árvores
(eucaliptos, por exemplo) de crescimento rápido como combustíveis para estações de
energia ou na produção de outros combustíveis como etanol, conforme Arioli et al.
(1998); Leber et al. (1998);
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•

papel: árvores com modificação na síntese da lignina para aprimorar o sistema de
obtenção da celulose, conforme Lapierrre at al. (1999);

•

plásticos: desenvolvimento de plantas capazes de sintetizar polímeros e serem
biodegradáveis, conforme Heyer, Lloyd e Kossmann (1999); Poirier (1999); Sévenier
et al. (1998); John (1997); Chowdhury e John (1998);

•

terpenoid: ampliar produção de componentes genéticos nas plantas para melhorar
sabor e fragrância ou diminuir a produção de componentes não desejáveis, conforme
Lange e Croteau (1999);

•

vestuário: aprimoramento do algodão GM para incluir componentes que adicionem
pigmentos naturais nas fibras, além das propriedades GM de resistência a insetos e
herbicidas já desenvolvidas, conforme Hankermeyer e Tjeerdema (1999); Poirier
(1999); introdução de proteínas na forragem que estimulam o crescimento da lã das
ovelhas, conforme Tabe et al. (1995);

•

plantas ornamentais: desenvolvimento de novas cores e aumento da vida útil da
planta em vasos, conforme Hirschberg (1999); Mol et al. (1999);

•

plantas resistentes a geada, conforme Duman (1997); Wallis, Wang e Guerra (1997);
Worrall et al. (1998);

Estudos relacionados à aplicação medicinal e veterinária de plantas GM (plantasvacina), segundo Dunwell (1999):
•

antígenos, por Curtiss e Cardineau (1997); Ma et al. (1997); Arakawa et al. (1998);
Mason et al. (1998); Tacket et al. (1998); Carillo et al. (1998); Wigdorovitz et al.
(1999); Merot et al. (1997); Modelska et al. (1998); Tregoning et al. (2004);
Streatfield et al. (2003);

•

anticorpos, por Conrad et al. (1998); Ma et al. (1998); Cabanes-Macheteau et al.
(1999); Zeitlin et al. (1998);

•

fator de crescimento, por Ganz et al. (1996); Lee et al. (1997); Kobayashi et al.
(1996); Hooker et al. (1998); Magnuson et al. (1998);

•

enzimas, por Cramer et al. (1996); Gruber et al. (1998a);
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•

outros componentes, por Mu, Chua e Ross (1997); Gruber et al. (1998b); Salmon et
al. (1998); Dieryck et al. (1997); Cramer et al. (1996); Sehnke e Ferl (1999);

Segundo Tacket (1998), o primeiro estudo clínico com plantas-vacina aconteceu com batatas
cruas engenheiradas para expressar uma enzima que combatia a cólera. Segundo seus
pesquisadores, os testes demonstraram que houve resposta imunológica do organismo contra a
cólera, apesar de o alimento cru causar certo desconforto em alguns dos voluntários. Quando
as batatas foram cozidas se verificou que o resultado caíra pela metade.
Smith, Walmsley e Polkinghorne (1997 apud DUNWELL, 1999) sugerem o grande potencial
de uso das plantas-vacina como imunobiológicos, em especial para herbívoros, e sugerem
milho e cenoura como alimentos para uso dessa tecnologia.
Os autores propõem que o uso dessas plantas-vacina seja feito em locais cercados que
permitam a livre circulação dos animais a serem medicados, mas impeçam a entrada de outros
animais. Acreditam que este sistema de contenção minimizaria a possibilidade de outros
animais se alimentarem das plantas GM.
Tregoning et al. (2004) e Sala et al. (2003) relatam algumas vantagens para o uso de plantasvacina, entre outras, o baixo custo de produção (para vacinação em massa e acessíveis aos
países em desenvolvimento), limitado aos custos de plantio, que são bastante atrativos quando
comparados às limitações e aos custos dos bioprocessadores, vasto uso de vacinação de uso
veterinário.
Os autores afirmam que futuros estudos sobre plantas-vacinas vão se concentrar na seleção da
variedade apropriada para receber a alteração genética. Segundo Sala et al. (2003), os estudos
com plantas-vacina começaram com tabaco e batata, e mais tarde com tomate, banana, milho
entre outros. Para Tregoning et al. (2004) tomates, espinafre e trigo seriam as melhores
opções.
Para Streatfield et al. (2003), a pesquisa com plantas-vacina é um campo promissor e informa
que vários testes estão em andamento na intenção de corrigir problemas como instabilidade da
expressão da proteína na planta e a não uniformidade de concentração do antígeno, que pode
comprometer cada dose ministrada.
Sala et al. (2003) sugerem alguns cuidados: explorar formas de esterilidade (genes suicidas,
barreiras não férteis); regulamentação criteriosa como produto farmacêutico, e plantio em
pequenas extensões, de preferência em casas de vegetação.
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Celec et al. (2005) classificam as plantas com propriedades de resistência ou tolerância a
insetos, vírus e herbicidas como OGMs de primeira geração orientados para gerar benefícios
ao produtor. As características relacionadas à qualidade do produto, como aumento de níveis
de proteínas, melhoria de sabor entre outros, são denominadas OGMs de segunda geração e
são orientados para os consumidores.

2.1.1.1 Situação atual das plantas transgênicas5

A área de plantio com culturas geneticamente modificadas saltou de 1,7 milhões para cerca de
52,6 milhões de hectares no período compreendido entre 1996 a 2001. As principais culturas
são: a soja, o milho, o algodão e a canola. Entre os principais países produtores se destacam:
Estados Unidos, Argentina, Canadá e China que representam 68%, 22%, 6% e 3% do total da
área plantada, respectivamente.
Segundo dados do ISAAA (2000) em 1992 apenas um país plantava cultura geneticamente
modificada e em 2001 mais de 16 países já utilizavam esta tecnologia. A Tabela 1 a seguir
mostra a área plantada, com transgênicos no mundo.

Tabela 1 - Área plantada com transgênicos no mundo (em milhões de hectares)
Cultura

2001

%

Soja
33,3
Milho
9,8
Algodão
6,8
Canola
2,7
Abóbora
0,1
Mamão
0,1
Total
52,6
Fonte: (JAMES, 2002 apud MOREIRA, 2003)

2002
63
19
13
5
1
1
100

%
36,5
12,4
6,8
3
0,1
0,1
58,7

62
21
12
5
1
1
100

O maior destaque com relação à área plantada no mundo foi a cultura da soja a qual superou o
plantio da convencional.
Estima-se que 12,5 milhões de hectares são plantados com milho geneticamente modificado;
6,8 milhões com algodão e 3 milhões com canola. Observa-se também o cultivo de abóbora,
mamão, tomate e batata.

5

Compilado do texto “Transgenia” de Machado e Melo (2003).

39

2.1.2 A biotecnologia de animais

As aplicações da biotecnologia moderna na área animal são múltiplas e têm um mercado
potencial de bilhões de dólares por ano. A competição por tal mercado exige que as empresas
façam investimentos significativos em pesquisa para desenvolver produtos que incrementem a
produção e gerem animais que sejam capazes de produzir proteínas terapêuticas, modelos de
estudos para doenças humanas e fornecedores de órgãos para os seres humanos.
Segundo Azevedo (s/d), assim como ocorreu com as plantas há séculos, produtores têm
realizado seleção artificial em várias raças e linhagens de animais domésticos, buscando
aumentar a freqüência de genes favoráveis economicamente. Daí a importância da
biotecnologia de animais, uma vez que a produção de alimentos se limita basicamente a um
pequeno número de espécies de mamíferos ruminantes, monogástricos, peixes, crustáceos e
mariscos.
Com a finalidade de limitar o tema, este trabalho abordará as novas tecnologias que
permitiram o mapeamento do genoma dos animais domésticos, a clonagem e a transgênese.
Para Malajovich (2004), os estudos do genoma dos animais domésticos permitiram a obtenção
de ferramentas precisas e eficientes para a seleção de alguns caracteres capazes de estabelecer
uma correlação entre os genes e seqüências não funcionais distribuídas ao longo do genoma
com função de marcadores. Centenas destas seqüências já foram identificadas nos bovinos,
nas aves, nos caprinos, nos ovinos, nos peixes e crustáceos. Trata-se de:

(...) seqüências curtas de DNA repetidas um número variável de vezes, que
são transmitidas de uma geração a outra e podem ser identificadas por
eletroforese.
(...)
Quando o gene responsável por um caráter de interesse está associado a um
determinado marcador, ambos serão selecionados juntos. Com caracteres
monogênicos, os resultados se obtêm rapidamente; com caracteres
poligênicos deve-se procurar os genes que contribuem substancialmente na
variação. À medida que avancem os estudos sobre o genoma dos animais
domésticos, e se conheçam melhor as seqüências expressas nas moléculas de
mRNA, as técnicas eletroforéticas poderão ser substituídas por chips de
DNA (microarrays) (MALAJOVICH, 2004, p.204-205).
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A partir dos anos 80, a partição embrionária possibilitou a clonagem de animais domésticos, e
outras perspectivas vêm se abrindo nos últimos anos com a técnica de transferência nuclear,
que consiste em transferir o núcleo de uma célula doadora a um ovócito receptor, previamente
anucleado, de outro animal.
Em 2003, segundo Malajovich (2004), após 23 anos de estudos e cerca de 277 tentativas
fracassadas, o mundo conheceu Dolly, o primeiro animal obtido mediante a técnica de
clonagem a partir de um animal adulto. Após um ano de vida, depois de desenvolver artrite
numa das patas, de mostrar sinais de envelhecimento precoce e apresentar um tumor no
pulmão, a ovelha foi sacrificada.
A utilização de células embrionárias em vez de somáticas, como doadoras, possibilitou o
fabrico de inúmeros clones de diferentes espécies animais (bovinos, ovinos, caprinos, suínos,
etc.), mas a morte prematura de Dolly e de outros animais clonados, mostra que restam ainda,
muitos aspectos a serem estudados.
Para Malajovich:
As dificuldades técnicas se centram, principalmente, na estimulação do
citoplasma receptor e a coordenação entre a atividade citoplasmática e
nuclear. Como o número de fracassos é ainda alto, precisam-se muitas
tentativas para se conseguir um animal viável. Os problemas de saúde
também são mais freqüentes em clones, que podem apresentar tempos de
gestação mais longos e maior tamanho ao nascer; também se encontram
aumentadas as taxas de mortandade perinatal e o número de malformações
congênitas (MALAJOVICH, 2004, p. 205).

A clonagem não é utilizada, ao menos por enquanto, no melhoramento dos rebanhos, mas é
aplicada aos animais fundadores (bovinos e suínos), que são os únicos cujos benefícios
justificam os altos custos do investimento. Geralmente a clonagem é utilizada para animas de
elite que apresentam patologias ou são acidentados, segundo Malajovich (2004).
Há inúmeras possibilidades, ainda, para a utilização da clonagem, que vão além do aumento
da taxa de fertilidade de animais de elite e da conservação de animais com características
interessantes, apesar de sua baixa fertilidade. Um dos seus usos mais promissores diz respeito
à conservação de espécies raras e em risco de extinção, além da criação de rebanhos
homogêneos que propiciem estudos e pesquisas com mais exatidão para a propagação rápida
de alguns organismos transgênicos, processados in vitro a partir de células modificadas
geneticamente.
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Para Malajovich (2004), experiências de transgênese têm como objetivo principal o
melhoramento da qualidade de produtos de origem animal, a produção de moléculas de
interesse farmacológico, além da produção de animais resistentes a doenças.
Segundo Malajovich (2004), em 1981 nasceu o primeiro camundongo transgênico e a partir
de 1988 começaram a ser produzidos vacas, cabras, coelhos, ovelhas, frangos, porcos e peixes
transgênicos. O mesmo grupo de cientistas que produziu a ovelha Dolly anunciou, poucos
meses após seu nascimento, o nascimento de Polly, uma ovelha transgênica para o gene
codificador do fator IX, uma proteína fundamental para a coagulação sangüínea e que falta
nos hemofílicos.
Em relação à transgênese, uma das preocupações existentes se relaciona com o risco de
escape de um animal transgênico e a possibilidade de difundir o transgene nas populações
naturais. Para Malajovich (2004), o risco vai depender das características apresentadas pelo
animal, com destaque para a mobilidade, a capacidade de escapar do cativeiro e retornar ao
seu estado selvagem.
Ainda segundo a autora, os fatores que devem ser considerados são: a viabilidade juvenil, a
idade de amadurecimento sexual, a fertilidade do macho, a fecundidade da fêmea, a
viabilidade do adulto, etc.
O quadro a seguir demonstra o risco de escape de um animal transgênico:

Quadro 1 - Risco de escape de animal transgênico
Espécie
Camundongos
Peixes
Insetos
Porcos
Aves
Vacas

Mobilidade
Alta
Alta
Alta
Baixa
Baixa
Baixa

Capacidade de voltar
ao estado selvagem
Alta
Alta
Alta
Alta
Baixa
Baixa

Capacidade de
Escapar do Cativeiro
Alta
Alta
Alta
Moderada
Baixa
Baixa

Fonte: (MALAJOVICH, 2004, p.207)

Todas as experiências e aplicações transgênicas, indistintamente, exigem normas de
segurança estritas e cuidados para evitar o escape de animais, assim como a entrada acidental
de seus produtos na cadeia alimentar.
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2.1.2.1 Destaque: animais geneticamente modificados

Animais transgênicos, segundo Azevedo (s/d), podem ser definidos como aqueles que contêm
moléculas de DNA exógeno, introduzidas por intervenção humana intencional, objetivando a
expressão de novas características. Por analogia, o gene transferido é denominado transgene.
Entretanto, a integração por si só não garante a expressão do transgene.
Uma outra definição de animal transgênico é relativa à expressão do gene inserido. Quando
acasalado com seus pares não-modificados geneticamente, o animal produz descendentes que
herdarão o gene, devido a sua incorporação às células germinativas. As técnicas de
transgênese em animais domésticos foram desenvolvidas e otimizadas, visando basicamente
quatro principais linhas de pesquisa: o estudo da regulação e expressão gênica, a utilização de
animais transgênicos como biorreatores, a geração de modelos animais para estudos
biomédicos e para xenotransplante, e a introdução de novas características genéticas
importantes economicamente.
Ainda segundo Azevedo (s/d), os animais transgênicos têm sido amplamente utilizados para a
elucidação dos mecanismos moleculares que controlam a expressão e a regulação de diversos
genes, durante o desenvolvimento fetal e em tecidos adultos.
Elementos regulatórios foram descobertos utilizando técnicas de transgênese
em animais promotores. “Enhancers” (amplificadores) e elementos
silenciadores de vários genes têm sido identificados e uma variedade de
promotores que controlam a expressão de genes tecido-específicos (rim,
fígado, cérebro, sangue e glândula mamária) são, atualmente, utilizados para
direcionar a síntese de proteínas em um tecido de interesse. Outra grande
aplicação da transgenia animal se dá na área de biologia do
desenvolvimento, onde tem sido possível estudar e construir mapas
detalhados de genes envolvidos no desenvolvimento embrionário de uma
variedade de espécie (AZEVEDO, s/d, p.3).

A possibilidade de animais transgênicos expressarem proteínas em determinados órgãos,
utilizando promotores tecido-específicos, torna-os viáveis como biorreatores de proteínas de
importância biomédica. Animais domésticos podem servir como biofábricas na produção em
larga escala de proteínas expressas no sangue ou no leite. O isolamento de proteínas expressas
nos fluídos (sangue e leite) tem vantagem sobre os tecidos, pois os fluidos são constantemente
produzidos e as proteínas são fáceis de recuperar.
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Porcos transgênicos para o gene da β-globina humana sob o controle do promotor do gene da

β-globina desses animais foram gerados e expressaram de moderados a altos níveis da βglobina humana no sangue. Entretanto, a expressão de proteínas recombinantes circulantes no
sangue se revelou prejudicial à saúde do animal. Dessa forma, glândulas mamárias passaram a
ser utilizadas, pois apresentaram algumas vantagens. As proteínas do leite, por exemplo, não
circulam no corpo do animal. Além disso, o leite pode ser coletado em grandes quantidades, e
proteínas como κ-caseína e β-lactoglobulina são expressas em abundância e exclusivamente
na glândula mamária. Assim, proteínas heterólogas podem ser expressas nas glândulas
mamárias, clonando seus respectivos genes em vetores que contenham promotores e
elementos regulatórios de genes que codificam para proteínas do leite.
Azevedo (s/d) indica que diversos trabalhos com ovinos, caprinos e suínos transgênicos têm
sido realizados, utilizando-os como biorreatores de proteínas expressas no leite. Por exemplo,
o fator IX do coágulo de sangue humano e α1 antitripisina foram produzidos no leite de
ovelhas transgênicas; o ativador de plasminogeno humano ativo biologicamente, no leite de
cabras transgênicas e a proteína C com atividade anticoagulante e a hemoglobina humana, no
leite de suínos transgênicos. No entanto, os níveis de produção dessas proteínas foram
geralmente muito baixos e variáveis. Assim, pesquisas adicionais são necessárias para
compreender os mecanismos responsáveis pelas variações na produção de proteínas
recombinantes, antes de utilizar animais transgênicos como biorreatores na indústria
biotecnológica.
Animais transgênicos também podem ser utilizados para estudar o mecanismo molecular que
contribui para a patologia de doenças humanas, assim como para testar agentes terapêuticos
que evitem o início da doença, diminuam seu progresso ou reduzam os sintomas.
Camundongos têm sido mais freqüentemente utilizados como modelo animal para um grande
número de doenças em humanos, entre elas, fibrose cística, arteriosclerose, osteogênese
imperfeita, β-talassemia, obesidade, AIDS entre outras. A transgenia em animais também é
aplicada na pesquisa de câncer. Uma variedade de oncogenes de origem viral e celular foi
identificada como causadora de câncer em camundongos transgênicos. Animais transgênicos,
portanto, têm se mostrado uma fonte alternativa para a elucidação da influência da genética,
da fisiologia e do ambiente no desenvolvimento do câncer.
Uma outra aplicação, dentro da área de pesquisas aplicadas à saúde humana, é a utilização de
animais transgênicos como doadores de órgãos, que expressem fatores de inibição à rejeição.
Camundongos e suínos transgênicos têm sido “engenheirados” para expressar altos níveis de
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fatores de inibição na superfície do endotélio de vasos e capilares sangüíneos e, no caso de
suínos, servirem como doadores de órgãos para humanos (xenotransplante).
Ainda segundo Azevedo (s/d), em relação à introdução de novas características genéticas, o
objetivo nessa área é a produção de animais transgênicos que apresentem características de
importância comercial, tais como maior eficiência na conversão alimentar, maior quantidade
de proteína na carne, maior taxa de crescimento corporal, maior produção de carcaça e
resistência a doenças.
Os primeiros experimentos, visando ao aumento da taxa de crescimento corporal, foram
realizados em suínos. Animais transgênicos foram obtidos para os genes do hormônio do
crescimento de bovino (GH) e o do fator liberador do hormônio do crescimento (GHRF). No
entanto, efeitos negativos foram observados nos animais, como reduzida performance
reprodutiva, artrite, úlcera gástrica, dermatite, doenças renais e morte prematura.
Estudos posteriores foram realizados em porcos, ovelhas e bovinos transgênicos, utilizando o
gene do hormônio do crescimento. No entanto, todos os trabalhos mostraram um limite na
manipulação fisiológica desses animais, já previamente selecionados para alta produção.
Nenhum dos animais apresentou aumento significativo no peso corporal, mesmo tendo sido
encontrados altos níveis do hormônio do crescimento circulante (nas ovelhas, alcançando
3000 ng/ml no sangue). Apesar do grande interesse em produzir animais com maior taxa de
crescimento corporal e rendimento de carcaça, existem poucos trabalhos nesse campo. Os
peixes foram os únicos em que se obteve sucesso com o GH. O salmão transgênico já está
sendo comercializado nos Estados Unidos, com uma taxa de conversão 15% maior que os
não-transgênicos, o que permite um crescimento mais rápido.
Outra estratégia potencial para o uso da transgenia em animais é a possibilidade de alteração
da composição do leite, aumentando, por exemplo, a quantidade de proteínas como a κcaseína. Modificações significativas na composição do leite foram obtidas principalmente em
camundongos, nos quais grande quantidade de proteínas heterólogas foi expressa no leite.
Entretanto, muitos estudos ainda são necessários antes de se utilizar animais domésticos
transgênicos para a produção de diferentes tipos de leite.
Animais transgênicos também têm sido gerados visando à modificação da estrutura de fibras
têxteis, tais como lã e cashmere. O crescimento da lã depende do nível de cisteína, um
aminoácido que não é normalmente sintetizado por células animais, mas que pode ser obtido
na dieta alimentar. Camundongos foram transformados com dois genes de bactérias,
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codificadores de proteínas importantes envolvidas na biossíntese da cisteína. A expressão de
tais proteínas foi observada no trato gastrointestinal dos animais.
Métodos similares foram tentados em ovinos, utilizando o gene do fator de crescimento, mas
nenhum animal transgênico que expressasse as enzimas no intestino foi produzido. Entretanto,
outros pesquisadores conseguiram gerar ovelhas transgênicas que expressaram o gene do fator
de crescimento, tendo como objetivo produzir uma maior quantidade de lã. Os resultados
mostraram um aumento de 6% na produção nos animais transgênicos e nenhuma modificação
das características da fibra. Esse foi o primeiro trabalho envolvendo aumento de uma
característica de produção por meio da engenharia genética, sem efeitos danosos à saúde ou à
reprodução.
Por fim, uma outra aplicação das técnicas de transgênese é a produção de animais
transgênicos resistentes a doenças. O custo com doenças é estimado em cerca de 10% a 20%
dos custos de produção total. Historicamente, o controle ou a eliminação de agentes
infecciosos em animais domésticos depende do uso de vacinas e drogas, período de
quarentena e erradicação. Métodos utilizando transferência de genes são atrativos, visto que
programas de melhoramento convencional por meio de seleção têm muitos problemas e são
mais demorados. Estratégias de imunização baseadas na transferência de DNA têm por
objetivo expressar, estavelmente ou transitoriamente, componentes que forneçam ou
influenciem o mecanismo de defesa do hospedeiro contra patógenos infecciosos.
Para Azevedo (s/d), a biotecnologia é um ambiente de estudo efervescente e suas aplicações
na área animal são múltiplas e estão em diferentes etapas de desenvolvimento. Mesmo que
apresentem problemas técnicos a serem resolvidos, já geraram produtos que podem entrar no
mercado ou que já estão sendo comercializados.

2.1.3 A biotecnologia de microrganismos

A humanidade primitiva, como já mencionado, utilizava agentes biológicos nos processos de
fermentação para fabricação de alimentos e bebidas. Esta prática, porém, era exclusivamente
baseada em conhecimentos empíricos. Barnum (1998) arrisca afirmar que a descoberta da
fermentação deve ter ocorrido de maneira acidental. Provavelmente, alguma massa de pão que
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não tendo sido assada iniciou um processo de fermentação espontânea e quando aquecida se
revelou um produto maior e de melhor paladar.
Essa técnica de fabricação de pães foi sendo transmitida para outras civilizações como Grécia
e Roma onde fazer pães era considerado uma arte. E de Roma para as terras por ela
conquistadas. Mas foi com os experimentos de Pasteur, entre 1857 e 1863, que Barnum
(1998) defende ter sido a levedura identificada como responsável pelo processo de
fermentação, e somente a partir de 1915 é que o fermento para pão foi efetivamente
produzido.
Para Barnum (1998), os egípcios também dominavam a arte de produzir cerveja, que deve ter
sido implementada por volta de 6000 a 5000 anos a.C. Sabe-se que a cerveja é um produto
obtido a partir da fermentação da cevada. Pão e cerveja eram os principais alimentos da dieta
egípcia. Registros arqueológicos dão conta de que os babilônios aqueciam brevemente a
massa da cevada antes de embebê-la em água para o processo de fermentação. Mas foi a partir
de 1700 que a produção de cerveja passou a ser realizada em larga escala. E, apenas em 1911,
com suficiente conhecimento agregado sobre os processos de fermentação, e após extensivos
experimentos com a introdução da levedura ora no topo ora no fundo dos tanques de
fermentação, é que as cervejarias dominaram a técnica de controle da acidez da bebida.
Há registros de que outros produtos obtidos a partir de métodos de fermentação eram
consumidos pela humanidade. Os chineses em 4000 a.C. fabricavam iogurte, queijo, vinagre e
molho de soja. O queijo talvez seja o produto mais antigo obtido por fermentação. Pinturas
rupestres de uma vaca sendo ordenhada no deserto da Líbia sugerem que o leite já era
utilizado como alimento. Logo, o povo antigo descobriu que o leite sofria um processo que o
transformava em uma pasta mais consistente e que separada do líquido que se formara era
bastante apreciada como alimento. E mais, Barnum (1998) afirma que repetindo o processo
com o leite de diferentes animais (vaca, cabra, ovelha), o sabor e a textura da pasta variava.
Estava assim criado o queijo.
Algum tempo mais tarde, lá pelo século XVIII, o coalho provavelmente contaminado
acidentalmente por mofo deu origem a um dos queijos mais apreciados mundialmente, o
Camembert (inoculado com microrganismo Penicillium camemberti). Da mesma forma,
Barnum (1998) afirma que foi produzido o queijo Roquefort (o microrganismo presente é o
Penicillium glaucum roqueforti).
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Outros alimentos fermentados como o arroz e vegetais, também eram consumidos pelos povos
antigos não só do Oriente, mas igualmente aqui no Ocidente. Essa técnica, acredita Barnum
(1998), permitia que os alimentos fossem preservados por mais tempo até serem consumidos.
Interessante notar que um processo provavelmente desenvolvido na pré-história, em razão da
necessidade de manter um alimento palatável por evidente ausência de outras formas de
preservação para posterior consumo ainda é empregado nos dias de hoje. E, em pleno século
XXI os deliciosos picles, uma mistura de verduras ou legumes imersos em vinagre, são
saboreados.
Segundo Stainer (1969), o holandês, Leeuwenhoek, polidor de lentes amador e apaixonado
pesquisador do mundo microscópico, em 1680, enviou para a Royal Society uma descrição
juntamente com desenhos das células de levedura que ele analisou em amostras de cerveja.
Mas, conforme Barnum (1998), apenas em 1837 foi feita uma conexão entre a atuação de
agentes biológicos e o processo de fermentação.
Dois estudos de Louis Pasteur, Études sur le Vin, de 1866 e Études sur la Bière, de 1876,
segundo Barnum (1998), demonstraram que a fermentação é resultado de um processo
biológico, ocasionado pela transformação química das substâncias na presença de levedura e
outros agentes biológicos.
Os experimentos de Pasteur e a esterilização fracionada de John Tyndall rompem de vez com
a Teoria da Geração Espontânea e inauguram uma nova fase na história da ciência e os
processos biológicos, como a fermentação, começaram a ser investigados superando a prática
empírica reinante até aquele momento.
Para Barnum (1998), no período compreendido entre a metade do século XIX até meados da
década de 70, fase da Biotecnologia Clássica, os métodos de fermentação eram cada vez mais
aprimorados, em especial com o conhecimento adquirido nos processos celulares. Os
microrganismos estavam presentes em grande variedade de processos industriais.
Ainda segundo a autora, durante a Primeira Guerra Mundial os fermentadores ou biorreatores
foram largamente utilizados para fins bélicos. Acetona, butanol e glicerol eram incorporados
na fabricação de explosivos.
De modo geral, um processo fermentativo começa com a escolha do agente biológico
adequado (microrganismos ou enzima), segue com a transformação da matéria-prima, em
condições que podem exigir esterilização, aeração e controle do processo (pH, temperatura,
etc.), e finaliza com a separação e purificação do produto final.
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Foi durante a Segunda Guerra Mundial, no auge do uso dos processos de fermentação para
obtenção de produtos para a Guerra, que os mesmos processos foram adotados para uso
medicinal, na fabricação da penicilina em larga escala. Num primeiro momento, a produção
era toda voltada para socorrer os soldados aliados e mais tarde, a partir de 1944, seu uso foi
estendido também aos civis.
Após a revolução que os microrganismos causaram na medicina, Barnum (1998) acrescenta
que outros produtos com interesses comerciais passaram a ser igualmente obtidos pelas
técnicas de fermentação. A biotecnologia foi então capaz de obter realçadores de sabor,
nutrientes, corantes e sintetizar novas substâncias.
Enzimas também foram isoladas de microrganismos para aplicações comerciais na indústria
alimentícia, farmacêutica, etc. A enzima é uma “molécula biológica catalisadora de uma
reação específica” (TORRES et al., 2000, p. 46). Segundo Malajovich (2004), os tratamentos
enzimáticos, na prática, têm auxiliado na diminuição da carga poluidora dos efluentes
industriais. Das 25.000 enzimas que se estima existam na natureza, 2.800 foram catalogadas e
apenas 400 estão sendo comercializadas.
A quimosina, por exemplo, é uma enzima produzida naturalmente pelo organismo de
bezerros, vacas e porcos para a degradação do leite no estômago desses animais, e utilizada
largamente no processo industrial de produção do queijo.
A produção industrial dessa enzima teve início em 1990 e atualmente é feita com o uso da
engenharia genética e consiste no isolamento do gene que codifica a quimosina a partir do
genoma daqueles animais, inserindo-o em bactérias que serão submetidas a processos de
fermentação em tanques, pelo mesmo princípio de obtenção da insulina (Fermentation
Produced Chymosin). À medida que essas bactérias se multiplicam, aumenta a produção da
quimosina que será extraída e purificada para uso na produção do queijo. Segundo NevesSouza e Silva (2005), esta quimosina obtida pela moderna biotecnologia já vem sendo
comercializada em diversos países em pequena escala, enquanto o coalho bovino ainda é o
produto mais utilizado pela indústria de queijos. Na União Européia seu uso comercial está
autorizado desde 1988.
A agroindústria também passou a utilizar microrganismos como agentes de controle
biológico. Segundo Ignoffo (1983 apud OLIVEIRA FILHO; FARIA; CASTRO 2004), a
bactéria Bacillus thuringiensis foi o primeiro microrganismo a ser utilizado em uma

49
formulação comercial de inseticida no controle de lagartas. Registrada nos EUA em 1960, só
foi autorizada no Brasil para a mesma finalidade em 1991.

2.1.4 A Biotecnologia na Medicina

As guerras e as epidemias tiveram ao longo da história da humanidade o condão de alterar o
destino das nações. Muitos povos sucumbiram aos efeitos desses males. No Brasil, os povos
indígenas foram os que mais sofreram com as doenças trazidas pelos europeus.
O convívio em sociedade, sob precárias condições de higiene, também contribuiu para o
agravamento da proliferação de certas doenças dando origem a epidemias que dizimaram boa
parte da população em dada época.
As infecções vêm motivando a humanidade há milênios na busca de agentes terapêuticos
capazes de combater essas doenças.
Acuña (2003) afirma que em 2.500 a.C., a China já utilizava mofo de soja como agente
terapêutico, enquanto no Egito a mirra era o medicamento que combatia infecções. Mais
tarde, Grécia e Roma também fizeram uso da mirra para retardar processos infecciosos.
Para Hsu et al. (1999), historicamente, é possível admitir que a medicina assume duas
vertentes: a medicina moderna (ou ocidental) e a medicina tradicional (chinesa). Segundo os
autores, há registros de que as ervas já eram largamente utilizadas na China em 2.852 a.C. e
pode ser verificado nas personagens chinesas antigas pintadas em utensílios ou afrescos,
podendo ter surgido juntamente com a formação das sociedades medievais (há 10.000 anos).
Apesar da fragilidade desses registros históricos, foram catalogados 52 tipos diferentes de
ervas, entre elas, o damasco e a canela, utilizados para fins terapêuticos.
Um compêndio de ervas utilizadas pela Medicina Chinesa, cujo nome não foi informado por
Hsu et al. (1999), escrito na dinastia Ming (1.368-1.644), registrou 1.898 variedades de ervas
medicinais. Recentemente, ainda segundo o autor, o Dicionário de Drogas Herbais Chinesas,
publicado pela People’s Republic of China, registrou 5.767 tipos de ervas, das quais apenas
520 são de uso comum.
Para Hsu et al. (1999), em 2.600 a.C., os babilônios acreditavam que a doença era o resultado
do ataque de espíritos maus. Práticas de exorcismo e ervas eram adotadas como formas de
tratamento, igualmente aplicados na China. Apesar de a Medicina Chinesa ter surgido muito
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antes da era cristã, a farmacopéia oficialmente reconhecida no mundo como sendo a mais
antiga data de 659 d.C. - uma compilação de HSIN HSIU PEN TSAO feita por SU CHING,
contendo 850 substâncias medicinais em 27 volumes.

2.1.4.1 A interface Microbiologia e Medicina

Acuña (2003) elaborou pesquisa sobre a microbiota no combate às infecções. Na fase que ele
convencionou chamar de era pré-antimicrobiana, aponta descobertas, como as de Ignaz
Semmelweis, que em 1840 demonstrou que a simples lavagem das mãos inibia a propagação
da febre de recém-nascidos, bem como Joseph Lister que em 1865 demonstrou que a
esterilização dos equipamentos cirúrgicos com fenol havia reduzido casos de infecção de
pacientes.
Segundo Acuña (2003), antes da propositura da Teoria do Germe da Doença, os médicos
saíam de autópsias de pacientes que tinham morrido em razão de doenças infecto-contagiosas
e iniciavam o atendimento de outros pacientes sem ao menos lavar as mãos. Faziam isso sem
saber que eles próprios eram os responsáveis pela transmissão das doenças.
Em 1876, Robert Koch estabeleceu que cada microrganismo é responsável pela formação de
uma doença específica. Segundo Acuña (2003), esta afirmação ficou conhecida como
postulados de Koch e orientou as pesquisas que se seguiram para o desenvolvimento de
drogas específicas para cada doença.
A Fase Antimicrobiana tem início com a descoberta da penicilina por Alexander Fleming
em 1929, mas seu uso extensivo na Segunda Guerra Mundial no combate a infecções, só foi
possível graças aos estudos dos pesquisadores de Oxford, Abraham e Chain (1906-1979), que
purificaram o antibiótico após seu cultivo em larga escala em tanques de fermentação. O uso
clínico da penicilina só foi definido em 1940, segundo Vale, Delfino e Vale (2005). A partir
de então muitos compostos antimicrobianos foram desenvolvidos e largamente utilizados.
Acuña (2003) denuncia o grave problema de resistência desenvolvida por certos
microrganismos aos antibióticos disponíveis no mercado, impondo a necessidade de novos
produtos capazes de vencer estas barreiras. O uso racional do antimicrobiano é uma sugestão
para que sejam preservados os usos terapêuticos destes fármacos.
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Dentre as doenças mais temidas pelo homem, a varíola certamente é um ícone. Trata-se de
doença infecto-contagiosa causada por um vírus (Orthopoxvirus variolae) transmitido pelo
contato ou pelas vias respiratórias com um homem infectado. Em Ferreira [2005?], há
informação de que essa doença tenha surgido há mais de três mil anos e deixado um rastro de
mortes e cicatrizes.
Apesar da medicina tradicional chinesa, por volta do ano 1000, já utilizar métodos de
imunização contra a varíola, por meio de inoculação em pessoas sadias de pus extraído das
vesículas de doentes, para Mello (2000) e Ferreira [2005?], foi apenas em 1778, que a
comunidade científica reconheceu a descoberta dessa vacina, atribuindo a um cientista inglês,
chamado Edward Jenner, o feito. Seu método consistia em inocular varíola bovina (uma
forma mais branda da doença) em pessoas ainda não infectadas, fazendo com que não
manifestassem a forma humana da doença.
Ferreira [2005?] acredita que as técnicas para fabricação da vacina foram sendo aprimoradas,
permitindo, dessa forma, a colocação de um programa de vacinação em massa pela
Organização Mundial de Saúde - OMS, que em 1980 considerou a doença erradicada apesar
dos recentes temores desse vírus ser utilizado como arma em uma provável guerra biológica.
Este receio se deve em grande parte pelo fato de os Estados Unidos e Rússia terem sido os
únicos países se a recusarem a destruir suas cepas do vírus, conforme determinado pela OMS.
Segundo Barnum (1998), a Biotecnologia Moderna também foi capaz de aprimorar o processo
de obtenção da insulina, antes extraída do pâncreas de porcos e bovinos e purificada. A partir
de 1987, passou a ser comercializada e obtida com o uso das técnicas do DNA recombinante
que implantam o gene que produz a insulina dentro de uma bactéria que em bioprocessadores
passa a fabricar a insulina humana em larga escala, conforme explica Oliveira (2003).
Segundo Malajovich (2004), mais de 150 medicamentos biotecnológicos estão sendo
comercializados, entre outros, insulina, hormônio de crescimento e anticorpos monoclonais.
Ainda segundo a autora, as vendas de imunobiológicos (vacinas, soros, hemoderivados e
reativos para diagnóstico) no Brasil chegam a US$600 milhões por ano, cerca de 3% do
mercado da indústria farmacêutica.
Uma Associação de Produtos Farmacêuticos apurou que mais de cem produtos estão sendo
desenvolvidos, mas para Barnum (1998), apesar desses novos fármacos representarem um
crescente arsenal no combate às doenças, não substituirão completamente os tradicionais
métodos terapêuticos.
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2.2 Organismos Geneticamente Modificados e Transgênicos

Os avanços científicos experimentados pela Biotecnologia Moderna a partir da década de 70
possibilitaram a interferência direta no genótipo de um organismo. A tecnologia do DNA
recombinante permitiu o isolamento e a fragmentação das moléculas do genoma de diferentes
organismos, a recombinação in vitro dessas moléculas e sua reintrodução no organismo vivo.
Segundo Nodari e Guerra (2001), uma planta geneticamente modificada, por exemplo, pode
ter genes de bactéria implantados em seu genoma com o objetivo de aumentar sua capacidade
de resistência a certos pesticidas, doenças ou insetos.
Para a sociedade científica, organismo geneticamente modificado é aquele que teve seu
material geneticamente modificado por qualquer método, processos naturais, engenharia
genética, clonagem ou mutagênese, conforme consta no website do Genome Canada (2005).6
Um tipo mais específico é o organismo transgênico. Segundo Nodari e Guerra (2001), o
prefixo “trans” denota a idéia de “além de”, sugerindo que dado organismo teve inserido em
seu genoma um gene externo ou exógeno que pode ter sido extraído de uma planta, animal,
bactéria ou de um vírus, modificando assim todo o seu código genético e rompendo a barreira
das espécies. Ainda segundo os autores, para a construção de um transgênico estariam
excluídos os processos naturais de acasalamento sexual ou recombinação genética.
Segundo Oliveira (2003), além desse gene adicional integrar o genoma do hospedeiro a nova
característica será transmitida hereditariamente.
Um

organismo

transgênico

pode

também

ser

considerado

um

OGM,

pois

independentemente da inserção feita em seu código genético, sofreu algum tipo alteração. Por
outro lado, nem sempre um OGM será considerado um transgênico, pois a premissa deste
último seria a inserção de um elemento estranho ao conteúdo genético original do
organismo. Assim, “todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é transgênico”
(OLIVEIRA, 2003, p. 60).

6

Genome Canada é o primeiro fundo com recurso para informações relacionadas a genômica e proteômica no
Canadá. Juntamente com outros cinco centros instalados no país, tem por objetivo, desenvolver e implementar
estas áreas com a participação financeira do Governo Canadense.
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O tomate Flavr Savr é exemplo de um OGM que não é transgênico, pois não houve adição de
nenhum gene exógeno no seu material genético. A alteração consistiu apenas na deleção de
uma seqüência gênica que codificava uma enzima, segundo Celec et al. (2005).
Para fins de regulamentação no Brasil, a atual lei de biossegurança entende por organismo
geneticamente modificado (OGM), todo organismo que tenha seu material genético
“engenheirado”. É irrelevante se houve adição, subtração, substituição da carga genética; é
necessário que o organismo tenha sido submetido a processos da tecnologia do DNA
recombinante:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) V – organismo
geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material genético –
ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia
genética; (BRASIL, 2005).

A lei brasileira expressamente exclui as seguintes técnicas:
Art. 4o Esta Lei não se aplica quando a modificação genética for obtida por
meio das seguintes técnicas, desde que não impliquem a utilização de OGM
como receptor ou doador: I – mutagênese; II – formação e utilização de
células somáticas de hibridoma animal; III – fusão celular, inclusive a de
protoplasma, de células vegetais, que possa ser produzida mediante métodos
tradicionais de cultivo; IV – autoclonagem de organismos não-patogênicos
que se processe de maneira natural (BRASIL, 2005).

Entendimento semelhante vem expresso no artigo 2º da Diretiva 2001/18/CE editada pela
União Européia, que utiliza o termo OGM para se referir a qualquer manipulação artificial de
um organismo, nos termos do artigo 2º:
Artigo 2º - Definições - Para efeitos da presente Diretiva, entende-se por:
(...) (2) "Organismo geneticamente modificado" (OGM), qualquer
organismo, com excepção do ser humano, cujo material genético tenha sido
modificado de uma forma que não ocorre naturalmente por meio de
cruzamentos e/ou de recombinação natural (UNIÃO EUROPÉIA, 2001).

Para a União Européia, incluem-se no artigo 2º para fins de enquadramento como OGM,
aqueles organismos obtidos a partir das seguintes técnicas:
ANEXO I A - TÉCNICAS REFERIDAS NO N.o 2 DO ARTIGO 2.o
PARTE 1 (1) Técnicas de recombinação de ácidos nucleicos que envolvam a
formação de novas combinações de material genético através da inserção de
moléculas de ácidos nucleicos em vírus, plasmídeos de bactérias ou outros
vectores, independentemente do modo como sejam produzidas fora do
organismo, e respectiva incorporação num organismo hospedeiro em que
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não ocorrem naturalmente mas onde poderão continuar a ser propagadas; (2)
Técnicas, incluindo a micro-injecção, a macro-injecção e o microencapsulamento, que envolvam a introdução directa num organismo de
material geneticamente transmissível preparado fora desse organismo; (3)
Técnicas de fusão celular (incluindo a fusão protoplástica) ou de hibridação
em que células viáveis com combinações novas de material geneticamente
transmissível sejam formadas através da fusão de duas ou mais células
através de meios ou métodos que não ocorrem naturalmente (UNIÃO
EUROPÉIA, 2001).

A Diretiva não considera que as seguintes técnicas resultem em modificações genéticas,
desde que não envolvam a utilizacão da tecnologia do DNA recombinante:
ANEXO I A - TÉCNICAS REFERIDAS NO N.o 2 DO ARTIGO 2.o (...)
PARTE 2 (...) (1) Fertilização in vitro; (2) Processos naturais como a
conjugação, a transdução e a transformação; (3) Indução da poliploidia
(UNIÃO EUROPÉIA, 2001).

E, as disposições da Diretiva não se aplicam aos organismos geneticamente modificados
obtidos pelas seguintes técnicas:
ANEXO I B - TÉCNICAS REFERIDAS NO ARTIGO 3º. Ficam excluídos
do âmbito da presente directiva os organismos resultantes das seguintes
técnicas/métodos de modificação genética, desde que estes não envolvam a
utilização de moléculas recombinantes de ácidos nucleicos ou de organismos
geneticamente modificados diferentes dos obtidos por uma ou mais das
técnicas/métodos: (1) Mutagénese; (2) Fusão celular (incluindo a fusão
protoplástica) de células vegetais de organismos resultantes que podem
trocar material genético através dos métodos tradicionais de cultura (UNIÃO
EUROPÉIA, 2001).

Segundo Marin (2004), o assunto transgênico não está resolvido. Há várias questões a serem
respondidas. Mesmo após votada a nova lei de biossegurança, se faz necessário discutir, por
exemplo, a responsabilidade sobre os transgênicos.
Neste trabalho, organismo geneticamente modificado será utilizado também para se referir a
transgênico.

2.2.1 Seqüência Transgênica: o Cassete de Expressão

O transgene ou seqüência artificial de genes, segundo Brown (1999), é um cassete de
expressão gênica, obtido a partir de “pedaços” de genes “recortados” de diferentes espécies de
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seres vivos, e composto, basicamente, de um promotor, um gene de expressão e um
terminador, cada um deles com funções bem específicas.
O processo de construção artificial de um transgene depende da obtenção de diferentes
fragmentos de genes de um ou vários organismos, como se pode observar na Figura 1:

Figura 1 - Mapa de Restrição do plasmídeo PV-GMGT04 utilizado na
construção da soja Roundup Ready
Fonte: (COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA, 1998).

Esse processo de construção gênica só foi possível após a descoberta das enzimas de
restrição que operam como “micro-tesouras”, fragmentando as fitas de DNA dos organismos
em sítios específicos.
Uma vez clivado o fragmento de DNA desejado, tem início o processo de construção do
cassete de expressão. A enzima DNA ligase será responsável por “colar” os pedaços de gene
de interesse. O cassete de expressão gênico pronto será então “colado” novamente pela DNA
ligase agora ao vetor de clonagem, que, segundo definição de Torres et al. (2000) são
plasmídeos ou bacteriófagos onde serão introduzidos os fragmentos de DNA para serem
multiplicados posteriormente em um hospedeiro, em geral a E. coli. (Figura 2).
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Fragmento de DNA
a ser clonado

DNA vetor

Ligação catalisada
pela DNA ligase

DNA
recombinante

Transformação
DNA recombinante

Cromossomo
bacteriano
Figura 2 - Processo de construção de vetores de clonagem
Fonte: (BARROS, 2002)

2.2.1.1 O Promotor

Segundo Barnum (1998), o promotor é uma espécie de interruptor molecular, responsável por
ativar ou desativar o gene que o sucede na seqüência do DNA (Figura 3). Geralmente são
gene-específicos e reagem a sinais dados pelo organismo obedecendo suas necessidades e
estágios de desenvolvimento.
Segundo Torres et al. (2000), o promotor mais comumente utilizado na construção de plantas
transgênicas, é o gene CaMV 35S do vírus do mosaico da couve-flor. É um promotor
constitutivo uma vez que “dirige a expressão gênica de forma contínua em uma célula”
(TORRES et al., 2000, p. 91).

2.2.1.2 O Gene

De acordo com Torres et al. (2000) e Barnum (1998), o gene é uma seqüência de ácidos
nucléicos que compõem o cromossomo. Composto por uma substância bioquímica formada
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pelo ácido desoxirribonucléico - DNA (sigla em inglês) indica como os organismos se
desenvolvem e funcionam. É a unidade da célula que armazena as características hereditárias
dos seres vivos e que, combinados, codificam proteínas responsáveis por funções específicas
de um organismo, como a cor da pele, tamanho e outras características. Na construção de um
transgene, ocupa a posição seguinte ao promotor (Figura 3).
A carga genética é responsável pelas mais diferentes características morfológicas ou
bioquímicas atribuídas ao ser vivo e estão diretamente relacionadas à interação com outros
genes e com o meio ambiente. O conjunto de genes constitui o código genético do ser vivo, o
genoma, conforme ensina Torres et al. (2000).

2.2.1.3 O Terminador ou Sinal de Terminação

Em primeiro lugar, é importante fazer a distinção entre a tecnologia de proteção de sistema
denominada Terminator e o Sinal de Terminação, que interessa neste momento.
A tecnologia Terminator, também conhecida por “GURTS”, sigla em inglês para Genetic Use
Restriction Technologies, é um sistema de proteção de gene que consiste na esterilização das
sementes transgênicas, impedindo que sejam guardadas pelo agricultor para um segundo
plantio. A primeira patente desta tecnologia foi obtida pela Delta and Pine Land Company,
uma sementeira de algodão norte-americana, que trabalhou em conjunto com o Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos - USDA7. Segundo matéria publicada pela Pesticide
Action Network North America (2006), outras patentes para o terminator também foram
requeridas pela Syngenta (11 pedidos, entre concedidos e aguardando decisão), Monsanto,
DuPont, Fundação de Pesquisa Purdue e Fundação de Pesquisa Cornell.
O SINAL DE TERMINAÇÃO não tem nenhuma relação com esse procedimento e consiste
em uma seqüência de nucleotídios localizada logo após o gene de interesse no cassete de
expressão transgênico, responsável pela interrupção da transcrição da fita de DNA (Figura 3).
Torres et al. (2000), evidenciaram com o exemplo: enquanto o PROMOTOR corresponde ao
interruptor que ativa o mecanismo de expressão gênica, o TERMINADOR representa o
interruptor na extremidade oposta, responsável pela desativação desse procedimento. Os
sinais de terminação, ou terminadores, mais comumente utilizados na construção de plantas
7

US Patent 5,723,765, de 3 de março de 1998 (UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, 1998).
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transgênicas são extraídos da Agrobacterium tumefaciens (gene nos 3’) e do vírus do mosaico
da couve-flor (gene T-35S).

G E N E
DNA

Promotor

sítio de indução Seqüência codificadora

Terminador

transcrição e tradução
Proteína
Figura 3 - Cassete de Expressão Gênica
Fonte: alterado de Barardi (2002)

2.3 Afinal, onde estão os Organismos Geneticamente Modificados?

A manipulação genética dos seres vivos está intimamente ligada à necessidade do homem
moderno em se descobrir e se reinventar. Buscam-se em laboratórios respostas para a cura de
doenças que assolam a humanidade, suas criações, pastos e plantações. Esta tecnologia
pretende também desenvolver novos produtos para um mercado de consumo sedento por
novidades e empresas ávidas por lucros.
Segundo Dunwell (1999), as características principais inseridas nos OGMs que garantiam
resistência a herbicidas, insetos e vírus (produtos de primeira geração) foram aos poucos
integrando novos traços com maior ênfase dada para a qualidade do produto (segunda geração
de OGMs), resultando na inserção de múltiplos genes.
Para Barnum (1998) e Oliveira (2003), muitos produtos GM ou seus derivados, assim
entendidos “aqueles produtos obtidos de OGM e que não possuam capacidade autônoma de
replicação ou que não contenha forma viável de OGM” (BRASIL, 2005) na definição do
artigo 3º, inciso VI, já fazem parte do dia-a-dia da população mundial desde a década de 90.
Abaixo estão citados alguns desses produtos por áreas de abrangência da biotecnologia
moderna:
- Área animal: animais transgênicos para uso comercial ou pesquisa, clonagem e estudo
de doenças, transplantes de órgãos para seres humanos.

59
- Medicina: terapias gênicas, vacinas, plantas-vacinas, fármacos, enzimas, métodos e
produtos para diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas e hereditárias, reprodução de
tecidos e órgãos e Projeto Genoma Humano.
- Meio Ambiente: tratamento de efluentes, biorremediação (recuperação de áreas
contaminadas).
- Indústria: microrganismos como bioprocessadores industriais na produção de queijo,
papel, plástico, vestuário e combustível.
- Agricultura: plantas-inseticidas, plantas resistentes a herbicidas, a vírus, fungos,
insetos, ao estresse abiótico, aumento de fibras, de proteínas, sabores diferenciados, aumento
da produtividade dos alimentos, amadurecimento retardado de frutos, alteração da qualidade
nutricional e sabor, plantas ornamentais;
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CAPÍTULO III

3

SISTEMAS

REGULATÓRIOS

PARA

ORGANISMOS

GENETICAMENTE

MODIFICADOS

Desde os tempos antigos quando a humanidade decidiu se agrupar, foi necessário desenvolver
um sistema de normas para garantir o pleno exercício de direitos e deveres. O Direito, na sua
acepção mais ampla, caminha com a evolução da humanidade estabelecendo regras para o
convívio comum. O direito, esse conjunto de normas e princípios que rege a vida de uma
sociedade em uma época específica, determina condutas e sanções caso seus mandamentos
sejam descumpridos. Segundo o eminente jurista Caio Mário “o direito é o princípio de
adequação do homem à vida social” (PEREIRA, 1998, p.5). Esse sistema normativo está
moldado segundo a realidade de cada sociedade e varia conforme aspectos econômicos e
sócio-culturais. Outra importante face desse sistema regulatório é a necessidade de revisão a
que o sistema normativo está sujeito, de forma a se adequar às mudanças sociais, tecnológicas
e até naturais sofridas pelas sociedades.
Na seara internacional o direito não goza da “objetividade e dos valores absolutos” (REZEK,
1998, p.1) próprios do âmbito interno dos países. Enquanto “no plano interno, a autoridade
superior e o braço forte do Estado garantem a vigência da ordem jurídica”, na ordem
internacional prevalece o “princípio da não-intervenção”, segundo o qual os Estados apenas
estarão subordinados “ao direito que livremente reconheceram ou construíram” (IBIDEM, p.
1). Um Tribunal só terá poder jurisdicional sobre um Estado, se por ele assim for reconhecido.
Segundo Resek (1998) o sistema de sanções no cenário internacional para o caso de
reconhecimento de um ilícito praticado por um Estado é precário e deficiente, sujeito às
“desigualdades de fato”.
O comércio, de forma geral, sempre desempenhou um “papel de relevo” no relacionamento
entre as Nações, “impelindo as autoridades estatais a preservar e ampliar tais relacionamentos
amistosos, como meio e modo de incrementar a compra e venda de produtos” ou “em sentido
contrário, provocando desentendimentos, em virtude de interesses contrários afetados”
(MAGALHÃES, 1998, p.9).
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A intensificação do comércio, a constituição de organizações governamentais e não
governamentais, empresas multinacionais, “o rápido desenvolvimento dos meios de
comunicações e do progresso da tecnologia industrial em geral”, e, em especial, “após a
Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU”, (MAGALHÃES, 1998, p. 9) foram
responsáveis por um novo tipo de relação entre os Estados.
Anteriormente à Carta da ONU, mecanismos internacionais já objetivavam a redução do uso
da força pelos Estados incentivando meios pacíficos para resolução de seus conflitos. A
Conferência de Haia de 1907 iniciou essa tendência, mais tarde seguida pelo Pacto BriandKellog, até finalmente a Carta da ONU, que aboliu definitivamente o uso da força pelos
Estados, “somente admitindo-a em caso de legítima defesa própria ou de terceiro, ou de ação
da comunidade internacional organizada” (MAGALHÃES, 1998, p.13).8
Para as situações de conflito entre os Estados, a Carta da ONU estimula a solução por meios
pacíficos, nos seguintes termos:
Artigo 2.3 Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias
internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a
paz, a segurança e a justiça internacionais (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 1945).

Na impossibilidade de resolução dos conflitos pela negociação, a Carta das Nações Unidas,
indica a solução judiciária, prevista no artigo 92 onde estabeleceu a criação da Corte
Internacional de Justiça, atualmente com sede em Haia, e que segundo Resek (1998) foi
designada como o órgão judicial principal da ONU para julgar litígios entre Estados
soberanos, não sendo acessível “às organizações internacionais, tampouco aos particulares”
(RESEK, 1998, p.360).
Para decidir sobre os casos levados a sua instância, a Corte Internacional de Justiça, de acordo
com o parágrafo 1º, do artigo 38 de seu Estatuto, terá como parâmetro as seguintes fontes do
direito internacional:
a) as convenções internacionais, sejam gerais ou particulares, que
estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados
litigantes; o costume internacional como prova de uma prática
geralmente aceita como direito; os princípios gerais do direito
8

Infelizmente este pacto foi abalado profundamente pela intervenção norte-americana no Iraque que, à revelia do
Conselho de Segurança da ONU, ignorou suas instâncias multilaterais de resolução de conflitos, e promoveu o
desprestígio e enfraquecimento da organização.
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reconhecidos pelas nações civilizadas; as decisões judiciais e as
doutrinas dos publicistas de maior competência das diversas nações,
como meio auxiliar para a determinação das regras de direito
(INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 2005?) .

As convenções são as fontes formais e principais do direito internacional e objetivam
“produzir efeitos jurídicos” (RESEK, 1998, p.14) entre os Estados signatários. A Convenção
de Viena sobre o Direito dos Tratados, que entrou em vigor em 27 de janeiro de 1980 regula
os procedimentos dos tratados entre Estados.
Para Resek (1998) não há qualquer diferença com base na nomenclatura adotada para as
normas internacionais. Acredita que o uso é “livre, indiscriminado, e muitas vezes ilógico”
(IBIDEM, p.15), empregando um termo pelo outro, variando entre: “tratado, carta, código,
compromisso, constituição, contrato, convenção, convênio, declaração, estatuto, memorando,
pacto, protocolo e regulamento” (IBIDEM, p.16).
Divergindo dessa posição, Amorim conceitua cada instrumento:
convenção: é o tratado criador de normas gerais, como por exemplo, a
Convenção de Havana; declaração: é sempre empregada nos acordos
criadores de princípios jurídicos, ou ato quando fixa regras de direito; pacto:
trata-se de ato solene, geralmente de paz; acordo: é sempre usado para
tratados de fins econômico-financeiros e até mesmo cultural; concordata: é
um tratado celebrado entre a Santa Sé e um Estado sobre assuntos religiosos;
modus vivendi: tem como escopo acordos temporários; protocolo: tem dois
significados, ou seja, ata de uma conferência e também pode ser um acordo
criador de normas jurídicas, geralmente passa a ser uma espécie de
complementação de um tratado já existente; e troca de notas: tem como
objetivo matéria administrativa. (AMORIM , 2000, p.24)

Divergências doutrinárias à parte, o importante é o conceito de norma escrita e
consuetudinária que diferencia o tratado dos costumes. Desse modo, tratado é “um acordo
formal” assentado “em determinado momento histórico”, com “teor” e “contornos bem
definidos”, enquanto o costume é o resultado da “aceitação por parte de vários Estados, ou
dois, ou mais Estados, da prática de um uso repisado não previsto nos tratados e aceita pelas
partes interessadas sem qualquer discrepância” (AMORIM, 2000, p.24).
Segundo Amorim (2000), na ordem interna, a lei, e no âmbito internacional, a convenção (ou
tratado), são as fontes primárias do direito. Havendo lacuna ou ausência da norma jurídica
para um fato determinado, “supre-a o costume, na falta deste, os princípios gerais de direito”
(IBIDEM, p. 23).
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Quanto à capacidade para celebrar acordos internacionais, Amorim (2000) sustenta que é
prerrogativa dos Estados. No caso do Brasil, a Constituição Federal da República no artigo
84, inciso VIII, determina que, compete privativamente ao Presidente da República “celebrar
tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos ad referendum do Congresso Nacional”
(BRASIL, 1998).
Sobre o momento em que uma norma internacional é internalizada por um Estado, segundo
Resek (1998), há duas teorias que se contrapõem. Para os defensores da teoria dualista “o
direito internacional e o direito interno de cada Estado são sistemas rigorosamente
independentes e distintos, de tal modo que a validade jurídica de uma norma interna não se
condiciona à sua sintonia com a ordem internacional” (IBIDEM, p.4). A teoria monista se
subdividiu em duas outras correntes, ambas porém, admitindo a existência de uma única
ordem jurídica que contempla tanto a ordem interna como a ordem internacional. O
“monismo internacionalista”, que “teve em Hans Kelsen seu maior expoente” (IBIDEM, p.5)
impõe a prevalência do direito internacional, ao qual as normas internas devem se ajustar, e o
“monismo nacionalista” que prevê “o primado do direito nacional de cada Estado soberano,
sob cuja ótica a adoção dos preceitos do direito internacional reponta como uma faculdade
discricionária” (IBIDEM, p.5), caracterizando a absoluta soberania do Estado.
A Constituição Federal do Brasil, que poderia ter colocado termo a essas divergências, não o
fez explicitamente, pois se furtou em prever qual seria o sistema de incorporação dos acordos
internacionais ao sistema jurídico interno do país. Entretanto, pela leitura do artigo 84, é
possível sugerir que se trata de ato complexo pois exige a participação do Presidente da
República e do Congresso Nacional.
Uma vez incorporada ao sistema jurídico nacional, no caso do Brasil, à norma internacional
será dado “tratamento paritário, tomadas como paradigma as leis nacionais e diplomas de grau
equivalente” operando em favor dela “a regra lex posterior derogat priori” (RESEK, 1998,
p.104), princípio segundo o qual, a norma posterior revoga a anterior.

3.1 Os Instrumentos Internacionais de Proteção do Meio Ambiente

Sobre a importância que as relações internacionais exercem sobre a paz entre os Estados, é
conveniente citar Celso Lafer em discurso perante a Comissão de Direito Internacional da
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ONU em 1996 quando “enfatizou a relevância do doux commerce para amainar o ímpeto dos
preconceitos e promover uma interdependência positiva entre as Nações” (CRETELA NETO,
1998, p.129).
O doux commerce ou “comércio suave” tinha Montesquieau como maior expoente e que
defendia que “a expansão da indústria e do comércio implicaria desejáveis limites ao
exercício de poder do Príncipe, ao mesmo tempo em que o comércio entre nações geraria uma
rede de interdependência que restringiria impulsos bélicos dos governantes” (HIRSCHMAN,
2003, p.151).
Além do comércio, Magalhães (1998) destaca o papel que o meio ambiente tem
desempenhado nesse processo de transformação das relações internacionais. “O
desenvolvimento tecnológico e espacial permitiu conhecer os limites da ação humana”
(IBIDEM, p. 12) e impôs às Nações o respeito a limites e normas na exploração dos recursos
naturais.
Um levantamento no website do Ministério do Meio Ambiente9 indica que o Brasil é
signatário de 49 instrumentos relacionados ao meio ambiente, que tratam de temas
relacionados a poluição, mudanças climáticas, proteção da fauna e flora, recursos aqüíferos,
dentre outros, conforme Quadros 2, 3 e 4.

Quadro 2 - Atos Internacionais Bilaterais de Proteção do Meio Ambiente
GERAIS
Acordo de Cooperação da Área de Meio Ambiente entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos
Acordo de Alcance Parcial de Cooperação e Intercâmbio de Bens Utilizados na Defesa e
1992
Proteção do Meio Ambiente - Brasil/Argentina
Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai em
1992
Matéria Ambiental
AMAZÔNIA
Acordo de Cooperação Amazônica entre o Governo da República Federativa do Brasil e
1981
o Governo da República da Colômbia
Acordo de Cooperação Amazônica entre o Governo da República Federativa do Brasil e
1982
o Governo da República Cooperativista da Guiana
FLORA E FAUNA
Acordo para a Conservação da Flora e da Fauna dos Territórios Amazônicos da
1973
República Federativa do Brasil e da República da Colômbia
Acordo para a Conservação da Flora e da Fauna dos Territórios Amazônicos 1975
Brasil/Peru
Convênio Zoosanitário entre o Governo do Brasil e o Governo do Uruguai para o
1985
Intercâmbio de Animais e Produtos de Origem Animal
1990

9

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/index.cfm?id_estrutura=2&id_menu=398&id_conteudo=90>. Acesso
em: 18 nov. 2005.
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Quadro 2 - Atos Internacionais Bilaterais de Proteção do Meio Ambiente (cont.)
RECURSOS HÍDRICOS/PESQUEIROS/MARINHOS/FAUNA AQUÁTICA
1967
Acordo de Conservação dos Recursos Naturais do Atlântico Sul entre Brasil e Argentina
1967
Acordo de Pesca entre o Brasil e o Argentina
1968
Acordo de Pesca e Preservação de Recursos Vivos entre o Brasil e o Uruguai
Tratado para o Aproveitamento dos Recursos Hídricos Compartilhados dos Trechos
1980
Limítrofes do Rio Uruguai e de seu Afluente o Rio Pepiri-Guaçu
Acordo de Cooperação entre o Governo do Brasil e o Governo do Uruguai para o
Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraí
Acordo entre o Governo do Brasil e o Governo do Paraguai para a Conservação da Fauna
1994
Aquática dos Cursos dos Rios Limítrofes
COOPERAÇÃO FINANCEIRA
Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento "Projetos
1995
Demonstrativos", entre o Governo Brasileiro e o Governo Alemão
MATA ATLÂNTICA
Acordo sobre Cooperação Financeira para o Empreendimento "Proteção da Mata
1995
Atlântica/Paraná", entre os Governos Brasileiros e Alemão
Fonte: alterado do Ministério do Meio Ambiente (2005)
1991

Quadro 3 - Atos Internacionais Multilaterais Regionais de Proteção do Meio Ambiente
AMAZÔNIA
1978
Tratado de Cooperação Amazônica
CLIMA
1992
Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais
FLORA E FAUNA
Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países
1940
de América
1996
Convenção Interamericana para a Proteção e Conservação das Tartarugas Marinhas
RECURSOS HÍDRICOS
1969
Tratado da Bacia do Prata
Fonte: alterado do Ministério do Meio Ambiente (2005)

Quadro 4 - Atos Internacionais Multilaterais Globais de Proteção do Meio Ambiente
DIREITO DO MAR
1982
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
ECOSSISTEMAS ESPECIAIS
1959
Tratado da Antártida
Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como
1971
Habitat de Aves Aquáticas - RAMSAR
1991
Protocolo ao Tratado da Antártida sobre Proteção do Meio Ambiente
1994
Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação
CLIMA
1992
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
1997
Protocolo de Quioto
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Quadro 4 - Atos Internacionais Multilaterais Globais de Proteção do Meio Ambiente (cont.)
FLORA E FAUNA
1951
Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais
1972
Convenção sobre a Conservação das Focas Antárticas
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em
1973
Perigo de Extinção – CITES
1992
Convenção sobre Diversidade Biológica
1994
Acordo Internacional de Madeiras Tropicais
2000
Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança
2002
Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos Para Alimentação e Agricultura
OZÔNIO
1985
Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio
1987
Protocolo de Montreal
POLUIÇÃO MARINHA
Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição
1969
por Óleo
Convenção Internacional para o Estabelecimento de um Fundo Internacional para
1971
Compensação de Danos Causados por Poluição por Óleo
Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras
1972
Matérias
1973
Convenção Internacional para Prevenção da Poluição por Navios – MARPOL
Convenção Internacional sobre Responsabilidade e Compensação por Danos Conexos
1996
com o Transporte de Substâncias Nocivas e Perigosas por Mar – HNS
RECURSOS PESQUEIROS/MARINHOS
1946
Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia
1966
Convenção Internacional para a Conservação do Atum e Afins do Atlântico
1980
Convenção sobre a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos
Acordo para Implementação das Disposições da Convenção das Nações Unidas sobre o
1995
Direito do Mar sobre Estoques de Peixes Transzonais e de Peixes Altamente Migratórios
RESÍDUOS
Convenção da Basiléia sobre Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu
1989
Depósito
1998
Convenção de Roterdã - Consentimento Prévio Informado
2001
Convenção de Estocolmo - Poluentes Orgânicos Persistentes
MODIFICAÇÃO AMBIENTAL
Convenção sobre a Proibição do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modificação
1977
Ambiental
Fonte: alterado do Ministério do Meio Ambiente (2005)

3.2 Os Instrumentos Internacionais relacionados à Biotecnologia Moderna

Desde a década de 70 e a partir dos primeiros experimentos com a tecnologia do DNA
recombinante, “novas legislações foram adotadas, e as velhas leis emendadas para
responderem aos novos desafios” (CHRISTY, 2003 apud GLOWKA, 2003, p.iv). As recentes
mudanças introduzidas pela moderna biotecnologia “têm dado origem a novas necessidades
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legislativas, com a finalidade de proteger a saúde humana e o meio ambiente” (IBIDEM,
p.iv).
Glowka (2003) considera a lei um dos mecanismos de que dispõe a sociedade para antever as
potencialidades da moderna biotecnologia, bem como evitar os riscos daí advindos.
Em 2003 Glowka (2003) identificou 24 instrumentos internacionais relacionados à
Biotecnologia Moderna. Esse estudo, encomendado pela FAO, teve por objetivo fazer uma
revisão dos instrumentos legais disponíveis e compará-los aos aspectos de biossegurança,
segurança alimentar e proteção do consumidor.
Glowka (2003) delimita os aspectos de biossegurança, segurança alimentar e proteção do
consumidor conforme o seguinte critério:
•

biossegurança: considera os riscos relacionados ao meio ambiente e à saúde pública
quando expostos aos organismos geneticamente modificados liberados no meio
ambiente, seja para pesquisa, uso em contenção ou comercial;

•

segurança alimentar: considera os riscos relacionados à saúde pública pelo consumo
de alimentos geneticamente modificados ou seus derivados, e

•

proteção do consumidor: considera uma série de medidas que visam: i. assegurar o
pleno exercício do direito de saber e do direito de fazer escolhas do consumidor; ii.
assegurar o exercício de práticas comerciais justas a ponto de não transformar o
consumidor em vítima de falsas e enganosas informações sobre os produtos à
disposição no comércio.

Biossegurança, conforme define Holanda (2000), é “o conjunto de estudos e procedimentos
que visam evitar ou controlar os eventuais problemas suscitados por pesquisas biológicas e/ou
por suas aplicações”.
Já o Protocolo de Cartagena (2002) emprega biossegurança para descrever esforços no sentido
de reduzir e eliminar os potenciais riscos resultantes da biotecnologia moderna e seus
produtos.
Desses instrumentos internacionais alguns são considerados cogentes ou “hard law” porque
impõem ao país signatário uma conduta. Enquanto aqueles denominados não-cogentes ou
“soft law” têm o perfil de códigos de conduta e orientam para determinadas práticas sem a
pretensão de impor restrições em caso de descumprimento.
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Na área de biossegurança, Glowka (2003) considerou os seguintes instrumentos com força
cogente:
•

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - ONU, de 1982;

•

Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB/UNEP, de 1992;

•

Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias - SPS/WTO, de 1994;

•

Acordo sobre Barreiras Técnicas para o Comércio - TBT/WTO, de 1994;

•

Convenção sobre Proteção Internacional de Vegetais - IPPC/FAO, de 1951, revista em
1997;

•

Convenção sobre Acesso a Informação, Participação Pública no Processo de Tomada
de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria Ambiental, de 1998;

•

Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança - 2000, e

•

Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura,
de 2001.

Dos instrumentos citados, o Brasil não é signatário apenas da Convenção sobre Acesso a
Informação, Participação Pública no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em
Matéria Ambiental que é um Acordo dos países europeus.
Glowka (2003) relaciona também os instrumentos não-cogentes:
•

Código de Conduta para Importação e Liberação de Agentes Exóticos de Controle
Biológico, sob tutela da FAO, de 1996;

•

Código de Conduta sobre Pesca Responsável, sob tutela da FAO, de 1995;

•

Código Internacional de Conduta sobre Biotecnologia Vegetal e seus Efeitos sobre a
Conservação e Utilização de Recursos Genéticos Vegetais, sob tutela da FAO, de
1992;

•

Considerações de Segurança em Biotecnologia, sob tutela da OECD, de 1992;

•

Agenda 21, Capítulo 16, sob tutela da Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável –
CSD/UNEP, de 1992;

•

Diretrizes Técnicas Internacionais para Segurança em Biotecnologia, sob tutela da
UNEP, de 1995;
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•

Código de Conduta Voluntário para Liberação de Organismos no Meio Ambiente, sob
tutela da UNIDO, de 1991, e

•

Declaração de Posicionamento sobre Transferência de Organismos Vivos, sob tutela
da IUCN, de 1987.

Para a área de segurança alimentar, Glowka (2003) considera o Codex Alimentarius como a
única fonte dentre os instrumentos internacionais que determina padrões alimentares. O
Codex Alimentarius é um corpo normativo criado em 1963 a partir de um Programa Conjunto
da Food and Agriculture Organization - FAO e da Organização Mundial da Saúde - OMS
sobre Norma-Padrão Alimentar sob a alcunha de proteção da saúde dos consumidores,
assegurando as boas práticas no comércio alimentar (FAO/WHO, 2005).
Com referência a OGMs, e segundo sua pesquisa, até dezembro de 2002, apenas o Código de
Diretrizes para a Produção, Processamento, Rotulagem e Comércio de Alimentos Orgânicos,
de 1999, revisto em 2001, estaria em vigor. As demais diretrizes estariam em processo de
consulta. Porém, consta no website da Comissão do Codex Alimentarius10 os seguintes
instrumentos atualmente em vigor:
•

Princípios para a Análise de Risco de Alimento derivado da Moderna Biotecnologia,
de 2003;

•

Diretrizes para Conduta na Avaliação de Segurança Alimentar de Alimentos
Produzidos Utilizando Microrganismos Recombinantes, de 2003;

•

Diretrizes para Conduta na Avaliação de Segurança Alimentar de Alimentos derivados
de Plantas Recombinantes, de 2003;

•

Princípios e Diretrizes na Condução de Avaliação de Risco Microbiológico, de 1999;

•

Padronização Geral para Rotulagem de Alimentos Pré-embalados, de 1985, revista em
1991, e

•

Código de Boas Práticas em Alimentação Animal, de 2004.

E os seguintes instrumentos ainda estão em desenvolvimento (FAO/WHO, 2005?):

10

•

Projeto de Diretrizes para Rotulagem de Alimentos Obtidos por Técnicas;

•

Modificação Genética/ Engenharia Genética;

Disponível em <http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en>. Acesso em: 20 nov. 2005.
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•

Proposta de Revisão do Código de Ética para Comércio Internacional de Alimentos, e

•

Código de Boas Práticas em Alimentação Animal.

Além das diretrizes propostas pelo Codex Alimentarius, Glowka (2003) cita na área de
proteção ao consumidor dois instrumentos, igualmente não cogentes, que são as Diretrizes
de Proteção do Consumidor das Nações Unidas, de 1985, que estão em processo contínuo de
revisão pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e a Proposta de
Revisão de Código de Ética para o Comércio Internacional de Alimentos do Codex
Alimentarius, de 1985.

3.2.1 Os Instrumentos Internacionais cogentes relacionados à Biotecnologia Moderna,
Meio Ambiente e Saúde Pública: área de biossegurança

Como o tema deste trabalho foi delimitado por aspectos relacionados às práticas da
biotecnologia e à aplicação do princípio da precaução numa temática que diz respeito à tutela
ambiental, portanto à biossegurança, serão brevemente apresentados os instrumentos
internacionais relacionados à biotecnologia que Glowka (2001) identificou na área de meio
ambiente e saúde pública.

3.2.1.1 Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 1982

Esta convenção celebrada no âmbito das Nações Unidas, elabora um regime jurídico para as
questões que envolvam uso dos oceanos, mares e seus recursos, apesar de não fazer referência
específica à liberação de OGMs no meio ambiente marinho, Glowka (2003) faz referência ao
artigo 196 que trata de uso de tecnologias e introdução de espécies novas ou alienígenas nas
regiões marinhas e costeiras.
Segundo Fontes o termo alienígena importa na introdução “intencional, acidental ou por
organismo geneticamente modificado”... “de uma espécie de um lugar para outro, num habitat
onde ela não existia anteriormente” (FONTES, 1999, p.128).
Aberta para assinatura em 10 de dezembro de 1982, na Jamaica, conta atualmente com 157
assinaturas e 149 ratificações. Entrou em vigor em 16 de novembro de 1994 e atualmente é
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considerado “o regime globalmente reconhecido relacionado com todas as questões relativas
ao direito do mar” (UNITED NATIONS, 2005). O Brasil ratificou esta Convenção em 22 de
dezembro de 1988.

3.2.1.2 Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 1992

A Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB foi concluída em Nairobi, em maio de
1992 após diversos encontros promovidos no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente - PNUMA, “...com disputas intensas entre as partes, em destaque para o tema
biossegurança...” (VARELLA; FONTES; ROCHA, 1999, p.27). A polarização entre os
interesses de um lado da Comunidade Européia e de outro dos Estados Unidos11, no tocante à
“harmonização das regras de segurança biológica em todo o mundo”, tiveram o apoio
oscilante de Brasil, China e Índia que lideravam os países em desenvolvimento (IBIDEM,
p.29).
A CDB foi apresentada em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, e já conta com 188
assinaturas e 168 ratificações. O Brasil assinou a Convenção em 5 de junho de 1992 e
ratificou em 28 de fevereiro de 1994 (UNEP, 1992).
Há quem sustente que a Convenção sobre a Diversidade Biológica foi uma resposta das
Nações à “preocupação com as altas taxas de erosão/extinção da biodiversidade”
(VARELLA; FONTES; ROCHA, 1999, p.27). Mas há autores que defendem que a questão é
muito mais econômica do que puramente ambiental, pois “coloca em evidência o confronto de
interesses entre os países ricos do Norte e os demais” (BARBIERI, 1997, p.59) à medida que
esses “recursos biológicos, manipulados geneticamente, possam se transformar em
importantes fontes de insumos para exploração industrial” (IBIDEM, p.9 ).
Ironicamente, os ecossistemas com maior número de variedades se encontram nas regiões
mais quentes do planeta, próximas da linha do Equador, precisamente onde está localizada
boa parte dos países em desenvolvimento, conforme analisa Varella, Fontes e Rocha (1999).
Assim demonstra a Figura 4, que apresenta, em ordem alfabética, os países megadiversos.
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1.Austrália; 2.Brasil; 3.China; 4.Colômbia; 5.Congo; 6.Equador; 7.Índia; 8.Indonésia;
9.Madagascar; 10.Malásia; 11.México; 12.Peru; 13.Filipinas; 14.África do Sul; 15.Papua Nova
Guiné; 16.Estados Unidos, e 17.Venezuela
Figura 4 - Países Megadiversos
Fonte: (MARTINS; PIVELLO, 2005)

Segundo Varella, Fontes e Rocha (1999), o Brasil foi considerado um país megadiverso, e
juntamente com a Colômbia e o México somam 50% da diversidade biológica do planeta.
Ainda segundo os autores, “a Bacia Amazônica, por exemplo, tem oito vezes mais espécies do
que a Bacia do Mississipi, ou dez vezes o total do número de espécies de toda a Europa”
(IBIDEM, p.21).
A própria CDB reconheceu em seu preâmbulo que a biodiversidade, além do seu valor
intrínseco de preservação das espécies, encerra também “valores ecológico, genético, social,
econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético” (UNEP, 1992).
A CDB “adota como princípio básico o direito dos países de explorar de modo soberano os
seus próprios recursos conforme suas políticas de desenvolvimento” (BARBIERI, 1997,
p.58).
São objetivos da CDB, conforme seu artigo 1º:

11

•

conservação da diversidade biológica;

•

utilização sustentável de seus componentes;

Os EUA apenas assinaram a CDB em junho de 2003 e até o momento não ratificaram. Informação disponível
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•

repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos
genéticos (UNEP, 1992).

A CDB recomenda que o desenvolvimento tecnológico esteja atrelado à conservação da
biodiversidade “reconhecendo o princípio da repartição dos benefícios advindos da
comercialização dos produtos gerados por estas tecnologias” (VARELLA; FONTES;
ROCHA, 1999, p.27).
O acesso aos recursos genéticos e a transferência de tecnologias são igualmente
recomendados pela CDB, nos artigos 16 e 19, cujo item 4, do artigo 16, sugere que as partes
signatárias adotem “medidas legislativas, administrativas ou políticas (...) para que o setor
privado permita o acesso a tecnologia” (UNEP, 1992).
Um convênio firmado entre a Merck e a Costa Rica em 1991 “para bioprospecção de
ingredientes com fins medicinais” (BORÉM, 2004, p.53) convencionou que a empresa
pagaria ao Governo costarriquenho “US$ 2 milhões durante um período de cinco anos, além
de possíveis royalties, se produtos comerciais forem lançados” (IBIDEM, p.53).
Albagli (1998) argumenta que este convênio sofreu críticas e elogios. Há quem apóie,
segundo o autor, entendendo ser um meio para o exercício da soberania do país sobre seus
recursos genéticos, mas há aqueles que como Cordeiro (apud ALBAGLI, 1998, p.97) criticam
o reduzido valor ajustado, julgando que “este tipo de contrato facilita e barateia bastante o
custo de desenvolvimento de novos produtos e deixa claro que o maior favorecido ou
compensado é a própria Merck” (IBIDEM, p.97).
Apesar de a CDB ter a característica de uma convenção-quadro, pois “estabelece princípios e
regras gerais, mas não estipula prazos nem obrigações específicas” (ALBAGLI, 1998, p.116),
previu a Gestão da Biotecnologia nos artigos 15, 18 e 19 e indicou as bases para a realização
de um protocolo sobre biossegurança entre as partes, nos seguintes termos:
Art. 19 (3). As Partes devem examinar a necessidade e as modalidades de
um protocolo que estabeleça procedimentos adequados, inclusive, em
especial, a concordância prévia fundamentada, no que respeita a
transferência, manipulação e utilização seguras de todo organismo vivo
modificado pela biotecnologia, que possa ter efeito negativo para a
conservação e utilização sustentável da diversidade biológica (UNEP, 1992).

em http://www.biodiv.org/world/parties.asp. Acesso em 21 out. 2005.
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Segundo Glowka (2003), a CDB aborda as questões de biossegurança em dois artigos, o
artigo 8 que trata da conservação in situ, no item “g” e no artigo 19, gestão da biotecnologia e
distribuição dos seus benefícios, nos itens 3 e 4:
Artigo 8: (...) g) Estabelecer ou manter meios para regulamentar, administrar

ou controlar os riscos associados à utilização e liberação de organismos
vivos modificados resultantes da biotecnologia que provavelmente
provoquem impacto ambiental negativo que possa afetar a conservação e a
utilização sustentável da diversidade biológica, levando também em conta os
riscos para a saúde humana;
(...)
Artigo 19 (...) 3. As Partes devem examinar a necessidade e as modalidades
de um protocolo que estabeleça procedimentos adequados, inclusive, em
especial, a concordância prévia fundamentada, no que respeita a
transferência, manipulação e utilização seguras de todo organismo vivo
modificado pela biotecnologia, que possa ter efeito negativo para a
conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. 4. Cada Parte
Contratante deve proporcionar, diretamente ou por solicitação, a qualquer
pessoa física ou jurídica sob sua jurisdição provedora dos organismos a que
se refere o § 3 acima, à Parte Contratante em que esses organismos devam
ser introduzidos, todas as Informações disponíveis sobre a utilização e as
normas de segurança exigidas por essa Parte Contratante para a manipulação
desses organismos, bem como todas as Informações disponíveis sobre os
potenciais efeitos negativos desses organismos específicos (UNEP, 1992)

3.2.1.3 Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias – SPS (sigla em inglês), de
1994

No campo específico de segurança e padronização de produtos há dois Acordos no âmbito da
OMC: o Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias e o Acordo sobre Barreiras
Técnicas ao Comércio, ambos introduzidos pelo Tratado de Marraqueche que encerrou a
Rodada do Uruguai de negociações multilaterais sobre comércio no âmbito do Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio - GATT.
Estes Acordos, segundo Presser e Almeida (2003), no plano institucional brasileiro foram
implementados, respectivamente, pelo Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO e
Ministério da Agricultura - MAPA e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
O Brasil aderiu aos Acordos em 1 de janeiro de 1995, por extensão do GATT de 1947, do
qual já era signatário desde 30 de julho de 1948, conforme disposto na página da web da
World Trade Organization (2005g).
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Os dois acordos “têm por objetivo evitar restrições comerciais desnecessárias, fixando uma
disciplina multilateral para a aplicação desses requisitos” (PRESSER; ALMEIDA, 2003, p.5).
O Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias estabelece regras básicas para alimentos
seguros e padrões de saúde animal e vegetal, “que possam direta ou indiretamente afetar o
comércio internacional” (GLOWKA, 2003, p.87).
O artigo 20 do GATT admite que os países adotem medidas que interfiram no comércio com
vistas à proteção da saúde humana, animal e vegetal, desde que não sejam uma forma de
discriminação ou protecionismo.
Segundo Glowka (2003), o acordo SPS não menciona explicitamente regras específicas para
OGMs, mas para qualquer situação que apresente ameaça de perigo à saúde humana, animal
ou vegetal determina sejam tomadas medidas para identificar os riscos.
Os Estados membros são incentivados a utilizar os padrões internacionais quando existentes,
apesar de admitir medida nacional mais restritiva, de acordo com os artigos 2, 3 e 5 (7) e,
desde que amparada em evidências científicas e mediante avaliações de risco. Segundo os
artigos 5 (2) e (3), a avaliação de risco deve observar dentre alguns aspectos: i. as evidências
científicas disponíveis, e ii. fatores econômicos relevantes.
As medidas necessárias para se alcançar um nível aceitável de segurança sanitária e
fitossanitária não deve ser mais restritiva do que aquelas necessárias para a garantia do status
de segurança desejável, conforme prevê o artigo 5 (6).
O acordo SPS também admite, pelo artigo 5 (7), que por um “período de tempo razoável”
possam ser adotadas medidas de segurança com base em informações disponíveis, na ausência
ou insuficiência de evidências científicas. Esta possibilidade é uma “evidência de que o
acordo SPS reflete uma ‘abordagem precautória’, mesmo sem referência explícita”
(CHARNOWITZ, 2000 apud GLOWKA, 2003, p.88).

3.2.1.4 Acordo sobre Barreiras Técnicas para o Comércio – TBT (sigla em inglês), de
1994

O Acordo TBT “tem por objetivo evitar a criação de barreiras técnicas ao comércio
internacional de bens, decorrentes da aplicação de normas técnicas, regulamentos técnicos e
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procedimentos de avaliação da conformidade” (PRESSER; ALMEIDA, 2003, p.6) e não se
aplica às medidas sanitárias e fitossanitárias do Acordo SPS.
A relevância do Acordo TBT para a biotecnologia, segundo Glowka (2003) está na
normatização das técnicas e de padrões, como: embalagem, marcas e rotulagem.
Segundo, Glowka (2003), enquanto o Acordo SPS se aplica às questões de segurança, o TBT
regula todos os tipos de produto. No caso de produto biotecnológico, caso possa oferecer risco
à saúde humana, vegetal ou animal, deve ser invocado o Acordo SPS, porém, se a questão for
meramente rotulagem, aplicar-se-á o TBT.
Apesar da aparente clareza de competências, Presser e Almeida (2003) defendem que ainda
há muita controvérsia sobre rotulagem de OGMs.

3.2.1.5 Convenção sobre Proteção Internacional de Vegetais, de 1951

A Convenção sobre Proteção Internacional de Vegetais - IPPC, adotada sob os auspícios da
FAO em 1951, está em vigor desde 1952. O texto original passou por duas revisões, adotadas
respectivamente em 1979 e 1997. O último texto revisto entrou em vigor em 2 de outubro de
2005, conforme o disposto no artigo XIII, § 4º da Convenção.
O Brasil assinou o texto dessa Convenção em 6 de dezembro de 1951 e ratificou em 14 de
setembro de 1961, de acordo com FAO [2005?].
Esta Convenção tem por objeto, conforme o artigo 1.1, prevenir a propagação ou introdução
de pragas e promover medidas de controle.
De acordo com Glowka (2003), esta Convenção propõe a harmonização dos padrões
fitossanitários nacionais dos países signatários, por meio da elaboração de um nível
internacional de padronização.
Ainda segundo, Glowka (2003), apesar de não expressamente prever sua aplicação a produtos
originados pelas técnicas da Moderna Biotecnologia, defende que seu caráter amplo e geral
permitem uma interpretação no sentido de que suas diretrizes também se aplicariam aos
OGMs ou qualquer organismo vivo que direta ou indiretamente possam causar danos às
espécies vegetais, sejam elas cultivadas ou selvagens.
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A Comissão de Medidas Fitossanitárias, criada no âmbito dessa Convenção, tem como tarefa
criar e manter sob revisão um padrão internacional de medidas fitossanitárias, que no entender
de Glowka (2003), serão incorporadas e adotadas pelo Acordo de Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias da OMC, minimizando a ocorrência de medidas fitossanitárias como barreiras
técnicas ao comércio.
A Comissão Interina de Medidas Fitossanitárias - ICPM, criada para ser o órgão
administrativo da Convenção, estabeleceu um grupo de trabalho para “Desenvolvimento de
Especificações Detalhadas sobre Padrões de Riscos de Pragas Vegetais associados a
Organismos Vivos Modificados e seus Produtos originados da Moderna Biotecnologia”, com
o objetivo de “adequar o gerenciamento dos riscos de pragas vegetais oferecidos por estas
espécies” (ICPM, 2001a, apud GLOWKA, 2003, p.66).

3.2.1.6 Convenção sobre Acesso a Informação, Participação Pública no Processo de
Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria Ambiental, de 1998

Esta Convenção foi adotada em Aarhus, Dinamarca, em 25 de Junho de 1998 “durante a
Conferência do Quarto Forum Ministerial sobre o processo ‘Meio Ambiente para a Europa’”
(UNECE, 1998) e entrou em vigor em 30 de outubro de 2001.
Nos termos do artigo 17, esta Convenção aplica-se aos:
Art. 17. Estados membros da Comissão Econômica para a Europa, bem
como dos Estados dotados do estatuto consultivo junto da Comissão
Econômica para a Europa, nos termos dos nºs 8 e 11 da Resolução 36 (IV)
do Conselho Econômico e Social, de 28 de Março de 1947, e das
organizações de integração econômica regional constituídas por Estados
soberanos que sejam membros da Comissão Econômica para a Europa e que
lhe tenham transferido competência nas matérias reguladas pela presente
Convenção, incluindo a competência para concluir tratados relativos a estas
matérias. (UNECE, 1998).

Este acordo propõe uma interação entre direitos humanos e meio ambiente, em uma
perspectiva de proteção dos direitos das gerações futuras, por meio da criação de “um novo
processo de participação popular em negociação e implementação de acordos internacionais”
(UNECE, 1998).
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No primeiro encontro das partes, em 2002 na Itália, foi elaborada uma Declaração constando
uma série de decisões, que versaram sobre: “OGMs, acesso à justiça, ferramentas de
informação eletrônica, regras de procedimento para encontro das partes” (UNECE, 1998),
entre outras.
Esta Convenção aborda a questão dos OGMs em três momentos, no preâmbulo, nas
definições do artigo 2º e no artigo 6º, que trata da participação popular em atividades
específicas, a saber:
Preâmbulo: Reconhecendo a preocupação do público com a libertação
deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados, bem
como a necessidade de aumentar a transparência e a participação do público
no processo de tomada de decisões neste domínio (UNECE, 1998).
Artigo 2 (...) 3. “Informação ambiental”: qualquer informação apresentada
sob a forma escrita, visual, oral, eletrônica ou outra sobre: a) o estado de
elementos do ambiente, tais como o ar e a atmosfera, a água, o solo, a terra,
os locais de interesse paisagístico e natural, a diversidade biológica e os seus
componentes, incluindo os organismos geneticamente modificados e a
interação entre estes elementos; (UNECE, 1998).
Artigo 6 (...) 11. Cada Parte aplicará, se possível e necessário, o disposto no
presente artigo às decisões de autorização de liberação planejada no
ambiente de organismos geneticamente modificados, em conformidade com
o disposto no direito nacional. (UNECE, 1998).

Em 2003, no encontro extraordinário de Kiev, foi adotado o Protocolo sobre Liberação de
Poluentes e Registro de Transferência, segundo UNECE (1998).
E, em maio de 2005, no segundo encontro das partes promovido em Almaty, no Kazaquistão,
foram adotadas emendas ao texto original da Convenção fazendo constar “disposições mais
específicas sobre participação popular na tomada de decisão sobre liberação intencional de
organismos geneticamente modificados” (UNECE, 1998).

3.2.1.7 Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, de 2000

As bases para a celebração do Protocolo de Biossegurança foram lançadas em 1995 quando a
Segunda Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica - COP-2
estabeleceu um grupo especial de trabalho, com o objetivo de traçar as diretrizes para um
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protocolo internacional, “priorizando a questão dos movimentos transfronteiriços”
(ALBAGLI, 1998, p.116).
Durante as negociações sobre o texto do Instrumento, Silva (2002) aponta para a formação de
três grupos de interesses distintos. O primeiro foi formado por países exportadores de cereais
e liderados pelos Estados Unidos, tendo como aliados o Canadá, Austrália, Argentina, Chile e
Uruguai, que pretendiam um acordo fraco, dando prioridade ao livre comércio. E, um segundo
bloco formado pelos países em desenvolvimento, que pretendiam uma regulamentação mais
rigorosa. Ainda segundo o autor, a União Européia que constitui o terceiro grupo, adotou uma
posição intermediária, apesar de defender o livre comércio, mas tencionava ver o Acordo de
Biossegurança subordinado ao controle da Organização Mundial do Comércio.
Finalmente, segundo Barros-Platiau (2003) após muitas negociações entre os países
exportadores de grãos do grupo de Miami, os países em desenvolvimento e a Comunidade
Européia, em 29 de janeiro de 2000, foi adotado o Protocolo de Cartagena sobre
Biossegurança, lastreado no Princípio da Precaução, em seu artigo 1º, que já havia sido
adotado pela Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, em seu
artigo 15º.
Este Protocolo “é o único instrumento internacional a tratar exclusivamente de OGMs”
(SECRETARIADO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA, 2003, p.12)
e prevê, entre outras medidas, a identificação dos organismos modificados, avaliação de riscos
desses organismos, consentimento prévio fundamentado, mecanismos de responsabilização e
compensação por danos ao meio ambiente e à saúde pública, bem como a estruturação de uma
base de dados de informações sobre produtos/atividades GM.
De acordo com Presser e Almeida (2003), é o primeiro acordo internacional que trata questões
de segurança transfronteiriça de produtos da biotecnologia moderna. Para Qureshi (2000), este
Protocolo teve por objetivo assegurar um nível adequado de proteção na transferência,
manipulação e utilização de organismos vivos modificados (OVMs) resultantes da
biotecnologia moderna, que podem ter efeitos adversos para a conservação e utilização
sustentável da diversidade biológica, levando também em conta os riscos para a saúde
humana, concentrado, especificamente, nos movimentos transfronteiriços.
O termo “organismo vivo modificado” teve sua origem no Artigo 19 (3) da CDB e de acordo
com o artigo 3º, item g do Protocolo, significa “qualquer organismo vivo que possua uma
combinação nova de material genético que tenha sido obtida através da utilização da
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biotecnologia moderna” (UNEP, 2000). Por essa definição estão excluídos do âmbito de
atuação do Protocolo produtos derivados de organismos geneticamente modificados “que não
se reproduzem ou transmitem material genético” (BARROS-PLATIAU, 2003, p.6).
O Protocolo igualmente, retira do âmbito de sua atuação os produtos farmacêuticos destinados
a seres humanos e que já estejam abrangidos por outros acordos internacionais, conforme seu
artigo 5º.
Exclui da obrigatoriedade do consentimento prévio fundamentado para exportação: i. OVMs
em trânsito no país; ii. OVMs para utilização confinada; iii. OVMs que, em reunião das Partes
tenham sido declarados “como não sendo passíveis de efeitos adversos” (UNEP, 2000), e iv.
OVMs para uso direto na alimentação humana ou animal ou na transformação. Para estes
últimos casos, o artigo 11 prevê procedimentos simplificados para comunicação às outras
partes da sua decisão.
O conjunto de procedimentos descritos pelo Protocolo de Biossegurança nos artigos 10 (6) e
11 (8), segundo Saladin (2000) introduz o princípio da precaução na tomada de decisão sobre
a importação e colocação no mercado de organismos vivos modificados, facultando à parte
importadora ampla liberdade de decisão sobre a permissão ou não de sua entrada no país.
Segundo Barros-Platiau, relativamente ao acesso à informação sobre OVMs, o Protocolo de
Cartagena é o “único instrumento jurídico cogente multilateral sobre o tema” (BARROSPLATIAU, 2003, p.7).
Murphy (2001) acredita que esse acordo pretende alcançar um nível adequado de segurança
através de avaliações e gestões do risco, transparência e medidas padrão de importação, além
do dever de cooperação entre países e a troca de informações e incentivo à pesquisa, do
acesso a recursos financeiros para as operações nacionais.
O Protocolo de Cartagena já está em vigor, mas sua implementação, no entanto, dependerá da
adoção pelos Estados signatários de instrumentos jurídicos internos eficazes, capazes de
colocar em prática o comprometimento assumido na esfera internacional.
Os principais pontos da regulamentação segundo Barros-Platiau (2003) são:
•

obrigação em notificar exportações de OVMs que serão liberados no meio ambiente e
assegurar o consentimento expresso antes do primeiro movimento transfronteiriço do
OVM;
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•

obrigação de informação ao público e parceiros internacionais sobre as práticas legais
e decisões sobre OVMs, bem como eventuais casos de liberação acidental de OGMs
pelo sistema clearing house12;

•

identificação de que se trata de OVM.

O Brasil ratificou o Tratado em 24 de novembro de 2003, de acordo com a UNEP (2006).

3.2.1.8 Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e
Agricultura, de 2001

Este Tratado foi aberto para assinatura durante a Conferência da FAO, em novembro de 2001
e entrou em vigor em 29 de junho de 2004. O Brasil assinou o Tratado em 10 de junho 2002 e
ratificou em 22 de maio de 2006 (FAO, 2005?).
Os objetivos desse Tratado estão previstos no artigo 1º e visam a conservação e uso
sustentável dos recursos genéticos vegetais para alimentação e agricultura, bem como prevê a
repartição justa e eqüitativa dos benefícios advindos do seu uso. O item 1.2 do artigo 1º
determina que os objetivos desse Tratado estejam em sintonia com a FAO e a Convenção da
Diversidade Biológica.
Glowka (2003) entende que este Tratado se aplica à Biotecnologia Moderna, mas de forma
indireta. “Na verdade, o termo ‘modernas biotecnologias’ é referido apenas uma única vez, no
sexto parágrafo do preâmbulo” (GLOWKA, 2003, p.64), que diz:
Preâmbulo. Reconhecendo ainda mais que os recursos genéticos vegetais
para alimentação e agricultura são matéria-prima indispensável para o
desenvolvimento genético dos cultivos, se por seleção do agricultor,
melhoramento clássico ou modernas biotecnologias, e são essenciais na
adaptação de mudanças ambientais imprevistas e necessidades humanas
futuras (FAO, 2001).

O artigo 5º que trata da conservação, exploração, coleta, caracterização, avaliação e
documentação desses recursos, prevê no item 1 “e” o desenvolvimento e a transferência de
tecnologias que permitam estas ações com vistas à manutenção sustentável de um sistema de

12

Estabelecido pelo artigo 20 do Protocolo que criou um mecanismo de intercâmbio de informações para a
segurança biológica e auxilia as partes na implementação do Protocolo.
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conservação ex situ. Para Glowka (2003) o uso da biotecnologia moderna poderia se
enquadrar nestas formas.
E, finalmente, Glowka (2003) extrai do texto do Tratado o artigo 5, item 2 que faz referência
a medidas para minimizar ameaças aos recursos genéticos vegetais, numa clara abordagem à
biossegurança.

3.2.2 Os Instrumentos Internacionais não cogentes relacionados à Biotecnologia
Moderna de aplicação no Meio Ambiente e Saúde Pública

A característica comum desses instrumentos é o fato de serem diretrizes, padrões de
aplicabilidade voluntária, o que diferem quanto à exigibilidade daqueles apontados no
capítulo 3.2.1, cogentes por sua natureza obrigatória.
Muito embora tenha sido feito um corte para instrumentos da área ambiental, este capítulo
também apresentará um breve resumo do Codex Alimentarius. Sua relevância no âmbito
internacional se deve ao fato de que suas diretrizes são adotados por instrumentos
internacionais como padrão de harmonização de normas de segurança, como é o caso do
Acordo Sanitário e Fitossanitário (artigos 2.2 e 3.1) e Acordo sobre Barreiras Tarifárias no
Comércio. E, como tem sido parâmetro internacional, inclusive nas disputas sobre barreiras
tarifárias e sobre risco sanitário e fitossanitário nos painéis da OMC, suas diretrizes podem ter
influência direta sobre o meio ambiente na hipótese de liberação de alimentos GM.
Segundo Glowka (2003), o Código de Conduta para Importação e Liberação de Agentes
Exóticos de Controle Biológico, elaborado em 1996 sob os auspícios da FAO é mais um
instrumento da Convenção sobre Proteção Internacional de Vegetais - IPPC para o controle de
OGMs. Este código prevê elementos de biossegurança, tais como: designação de uma
autoridade competente para expedir as devidas autorizações (artigo 2.1), avaliação de risco
(artigo 4.3), monitoramento do impacto do agente no meio ambiente (artigo 7.1.3) e
notificação de eventuais problemas (artigos 7.1.4 e 8.1.4).
Outro instrumento elaborado pela FAO é o Código de Conduta sobre Pesca Responsável,
de 1995, cujo objetivo é “conservação, gerenciamento e desenvolvimento da pesca” (FAO,
1995). Apenas o artigo 9.3.1 faz menção explícita a espécies geneticamente modificadas, ao
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determinar ações dos Estados para minimizar os riscos de disseminação dessas espécies em
águas de jurisdição de outros Estados.
As demais recomendações sobre aspectos de biossegurança, segundo Glowka (2003) podem
ser aplicadas extensivamente aos OGMs, mesmo que não explicitamente indicadas. Como é o
caso dos artigos 6.4, 6.5 e 6.13, que tratam, respectivamente: i. uso de evidências científicas
nas decisões que envolvam conservação e gerenciamento, atentando para o aspecto de
movimentação transfronteiriça dessas espécies; ii. uso amplo de uma abordagem precautória
na conservação, gerenciamento e exploração dos recursos aquáticos, e iii. garantia de
processos decisórios transparentes e de participação de todos os atores interessados.
A Comissão sobre Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura, da FAO, encomendou
em 1991 um projeto para um Código de Conduta para Biotecnologia, adotado em 1992 e
denominado Código Internacional de Conduta sobre Biotecnologia Vegetal e seus Efeitos
sobre a Conservação e Utilização de Recursos Genéticos Vegetais. Segundo esta Comissão
mais de quatrocentos peritos na área participaram desse projeto, que foi dividido em quatro
módulos: biossegurança e outras preocupações ambientais; propriedade intelectual e direito
dos agricultores; tecnologia adequada aos países em desenvolvimento; minimização dos
possíveis efeitos negativos da biotecnologia; monitoramento (FAO, 1992).
Segundo a Comissão sobre Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura, em 1993 a
pedido dela foi encaminhado o capítulo relativo à biossegurança para a Convenção da
Diversidade Biológica que discutia a elaboração de um Protocolo para tratar deste assunto.
No âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, já em 1986 foi
elaborado um relatório sobre aspectos de segurança no uso de organismos recombinantes na
indústria, agricultura e meio ambiente, conforme OECD (1992), denominado “Considerações
sobre Segurança de DNA Recombinante”. Em 1992, o Grupo Nacional de Peritos sobre
Segurança em Biotecnologia, do Comitê para Política Científica e Tecnológica da OECD,
publicou o relatório Considerações de Segurança em Biotecnologia, que procedeu à revisão
do anterior de 1986 e traçou “princípios gerais e critérios em biotecnologia para produção
industrial em larga escala e pesquisa de campo em menor escala” (ORGANIZATION FOR
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 1992).
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Outro instrumento internacional que faz referência a gestão em biotecnologia é a Agenda 21.
Este documento está sob a administração da Divisão de Desenvolvimento Sustentável13,
pertencente ao Departamento de Questões Econômicas e Sociais das Nações Unidas.
A “Agenda 21 é um plano vasto de ações a serem adotadas de forma global, nacional e
localmente pelas organizações do Sistema das Nações Unidas, Governantes, e outros Grupos
em todas as áreas em que a atividade humana possa gerar impacto sobre o meio ambiente”
(UNITED NATIONS COMMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 1992). O
capítulo 16 traz os programas para gestão da biotecnologia na área ambiental: aumento da
disponibilidade de alimentos e matéria-prima renovável; melhoria da saúde humana; aumento
da proteção ambiental; aumento da segurança e desenvolvimento de mecanismos de
cooperação internacional; estabelecimento de mecanismos que permitam o desenvolvimento e
a aplicação ambientalmente saudável da biotecnologia.
O programa C visualiza a biotecnologia em conjunto com outras tecnologias como meio para
reverter quadros de degradação ambiental. O programa D prevê a adoção de acordos e
princípios internacionais sobre avaliação e gerenciamento de risco das atividades de
biotecnologia com efeitos sobre a saúde humana e o meio ambiente, que incluam participação
popular e levem em conta aspectos éticos. E, o programa E dá ênfase à capacitação dos países
em desenvolvimento para facilitar o desenvolvimento das biotecnologias.
No âmbito do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas - UNEP, foi elaborado em
1995 um documento que serviria de diretriz para questões de segurança em biotecnologia
como “contribuição à implementação do Capítulo 16 da Agenda 21” (GLOWKA, 2003, p.82).
Este documento, denominado Diretrizes Técnicas Internacionais para Segurança em
Biotecnologia contou com a participação de Governos, setor privado e outras organizações
para o “estabelecimento e manutenção de capacidades nacionais para promover a segurança
em biotecnologia, dar assistência ao desenvolvimento de capacitação em recursos humanos e
para a troca internacional de informação” (UNEP, 1995).
Outro instrumento, o Código de Conduta Voluntário para Liberação de Organismos no
Meio Ambiente, elaborado pela Organização de Desenvolvimento da Indústria das Nações
Unidas - UNIDO dá o contorno dos princípios gerais de padrões e práticas para todas as

13

A Comissão de Desenvolvimento Sustentável foi criada em 1992 pela Assembléia Geral das Nações Unidas
para assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos na Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro do mesmo ano. Mais informações disponíveis
em: <http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd.htm>. Acesso em: 20 nov. 2005.
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partes envolvidas na introdução de organismos ou parte deles no meio ambiente.
Explicitamente, na Seção I-B (1) aponta para a cobertura de OGMs em todos os estágios de
pesquisa, desenvolvimento, uso e disposição, relativamente à liberação no meio ambiente.
O último instrumento de soft law relacionado pelo estudo de Glowka (2003) que relaciona a
biotecnologia a questões ambientais é a Declaração de Posicionamento da União
Internacional para a Conservação da Natureza - IUCN14 sobre Transferência de
Organismos Vivos, elaborado em 1987, que inclui em seu escopo a introdução, reintrodução
e reposição desses organismos. Apesar de não ter sido elaborada para incluir OGMs, Glowka
(2003) entende que pode se aplicar também a estes organismos.
Esta declaração tem por princípio admitir a introdução de espécies alienígenas em um novo
habitat em casos de claros e bem definidos benefícios ao homem ou às comunidades naturais,
e unicamente em casos em que as espécies nativas não possam desempenhar os mesmos
propósitos das espécies exóticas, conforme descrito nos itens 1 e 2 dos aspectos gerais do
Capítulo da Introdução Intencional.
E, por fim, o Codex Alimentarius foi elaborado por uma Comissão conjunta FAO e OMS
com a finalidade de padronizar diretrizes e códigos de conduta alimentares com o objetivo de
proteção da saúde do consumidor e para assegurar práticas justas no comércio de alimentos,
segundo FAO/WHO (2005).
O Codex é reconhecido por outros acordos bilateriais e multilateriais, tais como o Acordo SPS
e TBT da OMC. A União Européia igualmente admite os padrões do Codex como parâmetros
em suas diretivas, conforme FAO/WHO (2005).
O Codex é um organismo intergovernamental, mas admite a participação de organizações não
governamentais na qualidade de observadores, como forma de promover uma troca maior de
informações entre os diferentes atores da sociedade. Suas normas recaem sobre duas
categorias: princípios que determinam políticas em certas áreas, e diretrizes para interpretação
dos princípios ou das disposições do Codex de padrões gerais, segundo FAO/WHO (2005).
Especificamente, sobre questões ligadas à biotecnologia a Comissão do Codex criou
Subcomissões para assuntos específicos:
•

Comitê do Codex sobre Rotulagem de Alimentos;
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•

Força Tarefa Ad hoc Intergovernamental sobre Alimentos derivados da Biotecnologia;

•

Comitê do Codex sobre Métodos de Análise e Amostragem;

•

Comitê do Codex sobre Inspeção de Importação e Exportação de Alimentos e
Sistemas de Certificação;

•

Comitê do Codex sobre Princípios Gerais;

•

Comitê do Codex sobre Resíduos de Pesticidas, e

•

Força Tarefa Ad hoc Intergovernamental sobre Boas Práticas de Alimentação Animal.

O Comitê do Codex sobre Princípios Gerais, segundo Glowka (2001) é o responsável pelo
desenvolvimento do conceito de precaução e outros aspectos ligados à análise de risco.

3.3 A regulamentação da biossegurança no Brasil

A Constituição Federal faz a ponte entre o direito internacional e o direito nacional brasileiro.
O meio ambiente veio disciplinado em capítulo próprio pelo artigo 225 e seus incisos, sob o
Título VIII que trata da ordem social. O artigo 225 estabelece:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo
para as presentes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...) II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético; (...) IV - exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação
do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente; (BRASIL, 1988) (grifo nosso).

Os incisos II, IV e V foram regulamentados pela Lei 11.105/05, que atualmente disciplina a
biossegurança no Brasil.

14

É considerada a maior rede de proteção da natureza do mundo. São associados: 82 Estados, 11 agências
governamentais, mais de 800 organizações não-governamentais e algo em torno de 10.000 cientistas e peritos de
vários países. Mais informações disponíveis em: <http://www.iucn.org/en/about/>. Acesso em: 20 nov. 2005.
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Mas foi a lei federal 8.974/95, conhecida como Lei de Biossegurança (revogada pela lei
11.105/05), que disciplinou a matéria no Brasil pela primeira vez, estabelecendo normas para
uso das técnicas de engenharia genética e liberação de organismos geneticamente modificados
no meio ambiente, bem como regulou as atividades relacionadas com OGMs.
Esta primeira lei de biossegurança, previu também a criação de uma Comissão Técnica,
reestruturada pela nova lei, para acompanhar todas as pesquisas, analisar produtos e pedidos
de liberação e importação, entre outras atividades.
Esta Comissão, por intermédio de suas quatro Subcomissões: i. área vegetal; ii. área
ambiental; iii. área de saúde humana, e iv. área animal, analisou 602 processos em 2004,
quanto ao aspecto de biossegurança. As atividades dos pleitos foram divididas conforme
demonstra a Tabela 2:

Tabela 2 - Processos apreciados e aprovados pela CTNBio por atividade e Subcomissão
SUBCOMISSÃO SETORIAL ESPECÍFICA
PLEITO
CQB Novo
Extensão de CQB
Cancelamento de CQB
Projetos
Importações
Comercialização
Liberação Planejada no Meio Ambiente
Alteração de CIBio
TOTAL/SETORIAL
TOTAL GERAL
Fonte: (CTNBIO, 2004)

Saúde Humana/Animal

Vegetal/Ambiental

07
16
01
28
219
222
03
13
509

10
26
04
21
21
11
93
602

Segundo a CTNBio (2004), metade dos processos analisados em 2004 para liberação
planejada se referiam a testes de campo com milho geneticamente modificado, conforme
demonstra a Figura 5:
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Figura 5 - Liberação planejada no Meio Ambiente em 2004, analisada
pelas Subcomissões da área Vegetal/Ambiental
Fonte: (CTNBIO, 2004)

3.3.1 Breve histórico da formação do aparelhamento institucional e regulamentar para a
biossegurança de OGMs no Brasil

A Lei 8.974/95 deu início à regulamentação da biossegurança no Brasil, disciplinando
questões de segurança e mecanismos de fiscalização para atividades que implicavam na
utilização de técnicas de engenharia genética na manipulação de organismos vivos. Restringiu
as atividades com OGMs às entidades de direito público e privado e vedou o uso, mesmo que
para pesquisa, às pessoas físicas, conforme disposto nos artigos 1º e 2º.
Atribuiu aos Ministérios da Agricultura, Saúde e Meio Ambiente a competência para
fiscalização e monitoramento de atividades envolvendo OGMs, após parecer prévio e
conclusivo da CTNBio.
Os artigos 5º, 6º e 7º, I que previam a criação de uma Comissão Técnica para avaliação das
atividades envolvendo OGMs foram vetados pelo Presidente da República sob o argumento
de que a sua inclusão no organograma da Presidência da República, como previsto na lei,
estaria em confronto com o equilíbrio alcançado na organização da Presidência e dos
Ministérios à época recém reestruturados pela Medida Provisória 813 de 1º de janeiro de
1995, bem como contrariava dispositivo constitucional que determina ser de iniciativa
exclusiva do presidente da república proposta de lei que verse sobre criação, estruturação e
atribuições dos órgãos públicos, segundo esclarece o Ministério da Ciência e Tecnologia
(1992).
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A lacuna legal deixada pelo veto presidencial aos artigos que previam a criação de uma
Comissão Técnica para avaliação das atividades envolvendo OGMs, culminou na edição do
Decreto 1.752/95, que resolveu a natureza jurídica da CTNBio e determinou sua vinculação
ao Ministério da Ciência e Tecnologia conferindo-lhe competência para emissão de parecer
técnico prévio conclusivo sobre “qualquer liberação de OGM no meio ambiente”, bem como
“uso, transporte, armazenamento, comercialização, consumo, liberação e descarte de produto
ou derivado de OGM” (BRASIL, 1995). Não deixou claro de quem seria a competência final
para autorizar as atividades com OGMs, se CTNBio ou Ministérios por meio de
licenciamento.
Ficou a dúvida: sendo o parecer da CTNBio favorável à liberação de OGMs, poderiam os
Ministérios questionar esta decisão ou decidir em sentido contrário, pelo não licenciamento da
atividade?
Mais um remédio legal foi tomado na tentativa de resolver o impasse da competência entre os
Órgãos da Administração Pública. Em 2001 foi editada a Medida Provisória 2.191-9 que
aditou e deu nova redação a alguns artigos da Lei 8.974/95. Seu art.2º, dá nova redação ao art.
7º da lei de biossegurança e acrescenta parágrafos dentre os quais o 1º que determina que os
Órgãos da administração deverão acatar o parecer da CTNBio que passa a ter caráter
vinculativo, na seguinte redação:
Art. 2º. O art. 7º da Lei nº 8.974, de 1995 passa a vigorar com as seguintes
alterações: Art. 7º (...) § 1º O parecer técnico prévio conclusivo da CTNBio
vincula os demais órgãos da administração, quanto aos aspectos de
biossegurança do OGM por ela analisados, preservadas as competências dos
órgãos de fiscalização de estabelecer exigências e procedimentos adicionais
específicos às suas respectivas áreas de competência legal (BRASIL, 2001).

Este conflito de competências gerado no âmbito da administração pública moveu os
Ministérios envolvidos a promoverem ainda em 2001, processo de resolução de conflitos
junto à Presidência da República visando restabelecer o equilíbrio do Poder Público Federal.
Na oportunidade, o Ministério do Meio Ambiente (apud AGU, 2002) assim se manifestou:
(2) Assim como o Ministério do Meio Ambiente, outros Ministérios têm
suas atribuições conectadas à questão dos OGM, como o Ministério da
Saúde, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o Ministério da
Ciência e Tecnologia, que abriga a CTNBio. Mediante esse mecanismo de
‘competências compartilhadas’, cada órgão avalia a questão sob o ponto de
vista da matéria específica que lhe compete, sendo que nenhum deles tem o
poder de dizer a palavra final sobre o assunto, pois cada um pode,
individualmente, vetar a liberação do OGM, caso entenda que o mesmo é

90
prejudicial, do ponto de vista analisado (seja o meio ambiente, a saúde
humana, a política agrícola ou o aspecto de biossegurança) (AGU, 2002).

Essa tese foi contestada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia que defendeu a plena
competência da CTNBio como “Órgão do Poder Público encarregado de identificar e exigir
estudo prévio e impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente que envolva organismos
geneticamente modificados (OGM)” (AGU, 2002).
Por fim, em 18 de junho de 2002, o Presidente da República acolheu na íntegra o parecer
emitido pelo consultor da União, Miguel Pró de Oliveira Furtado, cuja ementa expõe:
O poder de exigir estudo prévio de impacto ambiental para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente, que envolva organismos geneticamente modificados (OGM),
é da competência do Ministério do Meio Ambiente que, todavia, deverá
submeter-se e submetê-los ao entendimento manifestado nos pareceres da
CTNBio (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 2002).

Mas a questão só veio a ser resolvida mesmo com a edição da nova Lei de Biossegurança que
além de estabelecer que as decisões da CTNBio têm poder vinculante para os demais órgãos
da administração pública, ainda determinou que é de sua exclusiva responsabilidade, para as
questões de biossegurança, deliberar sobre quais os casos em que a atividade ou produto é
efetiva ou potencialmente causador de degradação ambiental e sobre a necessidade de
licenciamento ambiental, nos termos do artigo 16, §§ 2º e 3º da Lei 11.105/05.

3.3.1.1 A Ação Civil Pública e a Ausência de Estudo de Impacto Ambiental

A ação civil pública responsável pelo trancamento das atividades da CTNBio sobre liberação
de plantio de qualquer organismo geneticamente modificado se originou na medida cautelar15
movida pelo IDEC, tendo o Greenpeace como assistente e o IBAMA, como litisconsorte
ativo, que desistiu da ação em 2000. Esta ação proposta contra a CTNBio e União Federal,
tendo como litisconsortes passivos Monsanto e Monsoy, obteve liminar condicionando a

15

A medida cautelar “é a providência jurisdicional protetiva de um bem envolvido no processo” (GRECO, 1999,
P.152). Ela garante o bem para futura execução, sob pena de a demora do processo comum impedir o exercício
desse direito.
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liberação do plantio de soja transgênica, já aprovada em parecer técnico da CTNBio em 1998,
à realização de estudo de impacto ambiental.
Essa ação foi originalmente proposta na 11ª Vara Federal de São Paulo (Processo
98.00438076), mas foi remetida para a 6ª Vara Federal, em Brasília (Processo
1998.34.00.027682-0) por determinação judicial em razão de existir ação com mesmo objeto
promovida pelo Greenpeace naquela Vara.
O objeto desta ação é a exigência constitucional da realização do prévio Estudo de Impacto
Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental no Meio Ambiente - RIMA
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do
meio ambiente, assim considerado o cultivo, produção, manipulação, transporte e
comercialização dos organismos geneticamente modificados (OGMs) em geral e, em especial,
da soja RR produzida pela empresa Monsanto.
No prazo legal, foi proposta a ação principal que teve por objeto exigir da CTNBio a
elaboração de normas relativas à segurança alimentar, bem como fosse exigido estudo prévio
de impacto ambiental para licenciamento de atividades com OGMs antes da liberação
comercial.
Em 12 de junho de 2002, com a publicação da Resolução 305, o CONAMA cria um processo
diferenciado de licenciamento para OGMs. Mas esse licenciamento não chegou a ser
implementado pelos proponentes de atividades que envolvam OGMs, pois aguardavam uma
definição da ação civil em andamento, bem como um posicionamento final do Governo sobre
o poder vinculante das decisões da CTNBio. Não há um único pedido de licenciamento para
OGMs no website do IBAMA.16
Essa Ação Civil Pública sofreu uma série de recursos, até que os votos proferidos pelos
desembargadores Antonio Ezequiel da Silva e Selene Maria de Almeida da quinta Turma do
TRF da 1ª Região, reformaram a sentença, que exigia estudo de impacto ambiental para todas
as atividades com OGMs e defenderam a tese de que, às atividades relacionadas com
organismos geneticamente modificados, deverá ser aplicada a Lei de Biossegurança e não a
legislação Ambiental sob o argumento jurídico de que, sendo a Lei de Biossegurança mais
nova e específica, teria revogado a ambiental, que é anterior e geral.17

16

Ver em: <http://www.ibama.gov.br/licenciamento/>. Acesso em: 6 jan. 2006.
O inteiro teor do acórdão pode ser obtido no site do TRF da 1a região, disponível em:
<http://www.trf1.gov.br>. Acesso em: 25 nov. 2005.
17
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Os votos dos dois desembargadores também sustentaram que a Constituição Federal, em seu
art. 225, inciso IV, deixou ao arbítrio do legislador ordinário (... “na forma da lei” ...) a
determinação de quais as atividades ou obras seriam consideradas potencialmente poluidoras,
portanto sujeitas a estudo prévio de impacto ambiental. E, que não há menção no texto legal
sobre competência exclusiva atribuída ao Ministério do Meio Ambiente para tal fim, o que
não exclui a possibilidade dessa função ser exercida pela CTNBio na qualidade de órgão do
poder público federal.
O voto vencido do julgamento ensejou a interposição de novo recurso pelo IDEC e
Greenpeace, ainda pendente de decisão até o fechamento desse trabalho.

3.3.1.2 As Medidas Provisórias e a soja geneticamente modificada

Como a comercialização da soja GM (soja Roundup Ready, da empresa Monsanto) estava
proibida por liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública já comentada anteriormente, o
Governo Federal, cedendo às pressões dos produtores rurais, em especial do Rio Grande do
Sul, que utilizaram esta semente ilegalmente para plantio da safra de 2003, editou Medida
Provisória para legalizar essa situação já instalada no país e conhecida de todos, conforme
informa Antunes (2003).
A Medida Provisória 113, de 26 de março de 2003, que foi convertida na Lei 10.688, de 13 de
Junho de 2003, estabeleceu normas para a comercialização da safra de soja de 2003 e
dispensou, logo em seu artigo 1º, o cumprimento das exigências da Lei 8.974/95 (Lei de
biossegurança). Esses produtores não teriam que apresentar extensos relatórios sobre a
situação da lavoura, tampouco adotar medidas de prevenção ou precaução. Não haveria a
necessidade de instituir uma Comissão Interna de Biossegurança - CIBio, tampouco monitorar
o produto. A MP concedeu anistia irrestrita aos produtores de soja ilegalmente comercializada
no país.
Neste momento, o Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC e o Greenpeace apresentam nos
autos da Ação Civil Pública em fase de recurso no TRF da 1ª Região, petição de reclamação
repudiando o ato do Governo Federal que editou a MP. Em síntese, foi argumentado que se
tratava de manobra para burlar o cumprimento de decisão judicial, desconsiderando o Estado
de Direito e a tripartição de poderes, por manifesto desvio de poder e de função legislativa, e
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por fim ter o Poder Executivo utilizado a edição de medida provisória como substitutivo dos
recursos processuais previstos na legislação.
Em 25 de setembro de 2003, o Governo Federal assinou mais uma medida provisória (MP
131/2003), convertida na Lei 10.814 de 15 de dezembro de 2003, pelo Congresso Nacional.
Esta lei teve por objetivo assegurar, mediante assinatura de Termo de Compromisso,
Responsabilidade e Ajustamento de Conduta, o plantio das sementes de soja geneticamente
modificadas da safra 2002/2003, guardadas pelos produtores rurais e a comercialização da
safra 2004. Proibiu a comercialização como semente dos grãos da safra 2003, bem como o
plantio em propriedade em Estado distinto daquele em que a semente foi produzida. Limitou
até 31 de dezembro o prazo para comercialização da soja colhida a partir destas sementes,
devendo ser incinerado o estoque excedente.
Nova medida provisória (MP 223, de 14 de outubro de 2004), convertida na Lei 11.092 de 12
de janeiro de 2005, a terceira sobre o tema em um ano de governo do Presidente Lula,
objetivou regularizar a safra de soja de 2004.
A reserva de sementes para uso próprio é prática legal no Brasil autorizada pela Lei 10.711/03
(Lei de Sementes e Mudas) e a Exposição de Motivos nº 209 no Congresso Nacional - E. M.
nº 42 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que acompanhou a MP 223/04,
utiliza desse permissivo legal para justificar a propositura da MP, dentre outros argumentos:
Assim, a presente proposta de medida provisória visa atender a situação específica
vivenciada por número expressivo de agricultores que reservaram, para uso próprio,
grãos da soja geneticamente modificada das safras anteriores e que, por motivos
econômicos e culturais diversos, pretendem realizar o plantio da safra de 2004/2005,
com risco de perderem integralmente, se não houver dispositivo legal que lhes
garanta o plantio, a colheita e posterior comercialização desse produto” (BRASIL,
2003).

3.3.1.3 A Rotulagem dos Transgênicos

O Decreto Federal 4.680/03 regulamenta o direito à informação, previsto nos artigos 6º, III,
8º, parágrafo único, 31 e 66, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), e estabelece
que todo produto, embalado ou a granel, que possua acima de 1% de ingredientes
transgênicos em sua composição deve, necessariamente, conter esta informação em seu
rótulo. Esta norma veio substituir o Decreto 3.871/01 que permitia uma tolerância de até 4%
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para liberar os produtos da obrigatoriedade de rotulagem. De acordo com o decreto em vigor,
os produtos ou derivados GM deverão trazer uma dessas informações:
•

(nome do produto) transgênico,

•

contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgênicos,

•

produto produzido a partir de (nome do produto) transgênico,

•

(nome do animal) alimentado com ração contendo ingrediente transgênico,

•

(nome do ingrediente) produzido a partir de animal alimentado com ração contendo
ingrediente transgênico.

Na identificação dos ingredientes, deverá vir informação sobre qual é a espécie doadora do
gene inserido no produto transgênico.
A Portaria MJ 2.658, de 22 de dezembro de 2003, editada pelo Ministro de Estado da Justiça,
regulamentou o parágrafo 1º, do artigo 2.º, do Decreto 4.680, de 24 de abril de 2003, e definiu
o símbolo que deverá acompanhar as inscrições no rótulo de produtos ou derivados de
transgênicos, conforme Figura 6.

Figura 6 - Símbolo transgênico para ser impresso no rótulo dos produtos GM
Fonte: (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2003)

O Estado de São Paulo, promulgou em 20 de dezembro de 1999, a Lei 10.46718, dispondo
sobre impressão de aviso nas embalagens que contenham alimentos geneticamente
modificados. A Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação - ABIA, entrou com
ação direta de inconstitucionalidade (ADIN 2.180-0) contra a lei na sua integralidade,
conforme STF (2001). A ação foi julgada improcedente por ilegitimidade da Associação e
transitou em julgado em 13 de setembro de 2001, sem a possibilidade de interpor qualquer
18
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outro recurso. Outra ADIN (2438) com o mesmo teor foi movida pela entidade contra lei da
Paraíba (Lei 6.957/01) e, igualmente julgada improcedente por ilegitimidade de parte.
Foram os termos do voto do Ministro relator Néri da Silveira:
6. (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que
não se qualificam como entidade de classe, para efeitos do art. 103, inciso
IX, da Carta Magna, aquelas que, congregando pessoas jurídicas,
"apresentam-se como verdadeiras associações de associações. Em tais
hipóteses, tem-se-lhes negado a qualidade reclamada pelo texto
constitucional, pois pessoas jurídicas, ainda que coletivamente
representativas de categorias profissionais ou econômicas, não formam
classe alguma”. (STF, 2001).

Muito embora o Decreto federal de rotulagem e as leis estaduais estejam em pleno vigor, não
há indícios de que os produtos OGMs ou seus derivados, sabidamente em circulação no
mercado brasileiro possuam rótulos indicando sua composição.

3.3.2 A Nova Lei de Biossegurança

A nova Lei de Biossegurança foi aprovada em 24 de março de 2005 (Lei 11.105) e
disciplinou, além dos organismos geneticamente modificados, também pesquisas com célulastronco. Redefiniu a competência para emitir parecer final sobre atividades relacionadas aos
organismos geneticamente modificados no Brasil, função reclamada pelos Ministérios do
Meio Ambiente e Saúde e que foi objeto de Ação Civil Pública, ainda pendente de decisão
dos recursos interpostos (STF, 1998).
A nova lei de biossegurança autorizou, para fins terapêuticos e de pesquisa, o uso de célulastronco embrionárias desde que sejam embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, e
inviáveis ou congelados há mais de 3 anos, mediante autorização dos genitores. E, vedou:
Art. 6º - I – implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção de
registro de seu acompanhamento individual; II – engenharia genética em
organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante,
realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei; III – engenharia
genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano; IV
– clonagem humana; V – destruição ou descarte no meio ambiente de OGM
e seus derivados em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio,
pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no art. 16 desta
Lei, e as constantes desta Lei e de sua regulamentação; VI – liberação no
meio ambiente de OGM ou seus derivados, no âmbito de atividades de
pesquisa, sem a decisão técnica favorável da CTNBio e, nos casos de
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liberação comercial, sem o parecer técnico favorável da CTNBio, ou sem o
licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, quando a
CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de
degradação ambiental, ou sem a aprovação do Conselho Nacional de
Biossegurança – CNBS, quando o processo tenha sido por ele avocado, na
forma desta Lei e de sua regulamentação; VII – a utilização, a
comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de
tecnologias genéticas de restrição do uso (BRASIL, 2005).

Criou um Conselho, composto por dez Ministros mais o Secretário Especial de Aqüicultura e
Pesca, que juntamente com a CTNBio forma o poder decisório em questões relativas a
atividades e produtos obtidos por tecnologia de DNA recombinante.
E, finalmente, depois de oito meses de espera, o executivo baixou o Decreto 5.591 em 22 de
novembro de 2005, que regulamenta a Lei 11.105/05. Com a publicação do Decreto, as
atividades da CTNBio podem ser retomadas, paralisadas desde a edição da Lei em 24 de
março de 2005. Segundo o Ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Resende, “há na
CTNBio 86 pedidos de liberação para plantio e pesquisa com OGM e para experimentos com
células-tronco” aguardando decisão (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2005).
O Decreto 5.591/05 traz mais detalhadamente as determinações da lei, entre outras atividades,
a tramitação dos processos na CTNBio, regras para classificação de risco de OGM, a pesquisa
com células-tronco embrionárias e descreve as infrações administrativas.
Em 27 de dezembro de 2005, o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia instalou a
CTNBio, com os membros designados pela Portaria 889, de 23 de Dezembro de 2005 e em 16
de fevereiro de 2006 nomeou como presidente da Comissão o paulista Walter Colli, que já foi
diretor-técnico do Instituto Butantã e diretor do Instituto de Química da Universidade de São
Paulo (CTNBio, 2006).
Os Ministérios envolvidos na temática da biossegurança têm manifestado divergências sobre
alguns aspectos da regulamentação da Lei. Em nota divulgada em seu website, o Ministério
do Meio Ambiente manifestou sua contrariedade com as disposições da Nova Lei de
Biossegurança, quando ainda estava na pendência de sua aprovação final pelo Congresso
Nacional, ao declarar:
O Ministério do Meio Ambiente entende que o modelo de regulação adotado
cassa a competência do Sistema Nacional de Meio Ambiente para avaliar
impactos ambientais decorrentes da liberação de transgênicos no meio
ambiente, ao atribuir à CTNBio o poder de definir a necessidade, ou não, de
realização do licenciamento ambiental. Cria-se com isso sério desequilíbrio
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no processo de tomada de decisão a respeito dos OGMs, em prejuízo das
precauções necessárias para lidar com tecnologias cujas conseqüências nos
ecossistemas brasileiros ainda não estão devidamente identificadas
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005)

3.3.2.1 Conselho Nacional de Biossegurança - CNBS

Criado pela nova lei de biossegurança, o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS é o
Órgão assessor da Presidência da República na formulação e implementação da Política
Nacional de Biossegurança - PNB.
Este órgão não existia na vigência da antiga lei de biossegurança (8.974/95) e a atual lei lhe
conferiu as seguintes atribuições:
Art. 8º. I – fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos
e entidades federais com competências sobre a matéria; II – analisar, a
pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniência e oportunidade
socioeconômicas e do interesse nacional, os pedidos de liberação para uso
comercial de OGM e seus derivados; III – avocar e decidir, em última e
definitiva instância, com base em manifestação da CTNBio e, quando julgar
necessário, dos órgãos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, no âmbito
de suas competências, sobre os processos relativos a atividades que
envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados (BRASIL, 2005).

O CNBS também decidirá sobre os aspectos de conveniência e oportunidade socioeconômicas
e do interesse nacional na liberação para uso comercial de OGM e seus derivados, conforme
dispõe o artigo artigo 8º, §1º, II da lei 11.105/05.

3.3.2.2 Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio

A CTNBio foi criada pelo Decreto 1752/95 no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia,
que restabeleceu a lacuna deixada pelo veto presidencial à lei 8.974/95. Foi reestruturada pela
Lei 11.105/05, e sua definição vem descrita no artigo 10:
Art. 10 A CTNBio, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é
instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, para
prestar apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal na
formulação, atualização e implementação da PNB19 de OGM e seus
derivados, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e
19
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de pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que envolvam
pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação
de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente
(BRASIL, 2005).

A CTNBio é composta por 27 membros titulares e suplentes designados pelo Ministro da
Ciência e Tecnologia, constituída por:
I - Doze especialistas de notório saber, sendo dois de cada área de saúde humana, animal,
vegetal e meio ambiente;
II - Um representante de cada um dos Ministérios:
a) Ministério da Ciência e Tecnologia;
b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
c) Ministério da Saúde;
d) Ministério do Meio Ambiente;
e) Ministério do Desenvolvimento Agrário;
f) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
g) Ministério da Defesa;
h) Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República;
i) Ministério das Relações Exteriores;
III - Um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça;
IV - Um especialista na área de saúde, indicado pelo Ministro da Saúde;
V - Um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente;
VI- Um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento;
VII - Um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do Desenvolvimento
Agrário;
VIII - Um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e
Emprego.
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Seus membros terão mandato de dois anos renováveis por até mais dois períodos consecutivos
e deverão preencher os seguintes requisitos: ser cidadão brasileiro; possuir reconhecida
competência técnica; notória atuação e saber científicos; grau acadêmico de doutor, e
destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde
humana e animal ou meio ambiente.
As reuniões da CTNBio poderão ser instauradas e as decisões tomadas por quatorze de seus
membros, exceto para liberação comercial quando o quorum exigido é de, no mínimo, 18
membros, conforme parágrafo único do artigo 19.
Os órgãos e entidades da administração pública federal poderão ser autorizados a participar
das reuniões, bem como, em caráter excepcional, serão admitidos representantes da
comunidade científica, setores públicos e sociedade civil, todos sem direito a votos.
O artigo 14 da Lei 11.105/2005 define as atribuições da CTNBio, entre outras: estabelecer
normas para as atividades, projetos, pesquisas, importação com OGM e seus derivados;
estabelecer critérios de avaliação e monitoramento de risco de OGM e seus derivados; criar
regras sobre o funcionamento das Comissões Internas de Biossegurança - CIBio e emitir
Certificado de Qualidade em Biossegurança – CQB para laboratório, instituição ou empresa
que desenvolverá atividades relacionadas a OGM e seus derivados; identificar atividades e
produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados potencialmente causadores de
degradação do meio ambiente ou que possam causar riscos à saúde humana.
As avaliações de risco serão analisadas pela CTNBio caso a caso e “quanto aos aspectos de
biossegurança do OGM e seus derivados”, sua decisão, “vincula os demais órgãos e entidades
da administração” (BRASIL, 2005).
As regras para classificação de risco de OGMs estão previstas no Decreto 5.591/05 e devem
considerar:
Art. 44. I - características gerais do OGM; II - características do vetor; III características do inserto; IV - características dos organismos doador e
receptor; V - produto da expressão gênica das seqüências inseridas; VI atividade proposta e o meio receptor do OGM; VII - uso proposto do OGM;
VIII - efeitos adversos do OGM à saúde humana e ao meio ambiente
(BRASIL, 2005).

O Certificado de Qualidade em Biossegurança - CQB visa autorizar o funcionamento das
entidades que desenvolvem atividades relacionadas com OGMs. Até 2005 foram 199 CQBs
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concedidos pela CTNBio (2005), sendo 198 CQBs até 2004 e apenas um em 2005 concedido
para uma instituição em Ribeirão Preto - SP. De acordo com o relatório de 2004, um número
significativo de novos pedidos de CQB para a área vegetal se referiam a atividades de
detecção de OGMs, “o que reflete uma crescente demanda por este tipo de serviço no
mercado nacional oriunda da disponibilidade de produtos comercializados que tenham OGM
e derivados” (CTNBIO, 2004, p.3).
O processo de análise para liberação do OGM pela CTNBio garante o sigilo de informações
comerciais a pedido do proponente, desde que não violem interesses ou garantias
constitucionais.
Poderá ser realizada audiência pública, a critério da CTNBio, e, para casos de liberação
comercial, poderão ser solicitadas por interessados no processo.
Caberá aos Ministérios da Saúde, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio
Ambiente, e à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, entre outras atribuições, após
decisão técnica da CTNBio, emitir autorizações e registros, bem como fiscalizar os produtos e
atividades GM e seus derivados, no campo de sua atuação.
O Ministério do Meio Ambiente fica encarregado de proceder ao licenciamento de atividade
que, a teor do artigo 16, inciso III do §1º e §§ 2º e 3º, a CTNBio deliberar ser
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.
Caberá recurso ao CNBS da decisão da CTNBio sobre liberação comercial do OGM, a ser
requerido por qualquer dos órgãos e entidades dos Ministérios encarregados de registro e
fiscalização.

3.3.2.3 Comissão Interna de Biossegurança - CIBio

A CIBio deverá ser criada por toda instituição “que utilizar técnicas e métodos de engenharia
genética ou realizar pesquisas com OGM e seus derivados” (BRASIL, 2005).
As CIBios “são componentes essenciais para o monitoramento e vigilância dos trabalhos de
engenharia genética, manipulação, produção e transporte de OGMs e para fazer cumprir a
regulamentação de Biossegurança” (CTNBIO, 2004, p.3). O técnico principal, responsável
pela CIBio para cada projeto, será o canal de comunicação entre a instituição e a CTNBio.
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3.3.2.4 Sistema de Informações em Biossegurança – SIB

O SIB foi criado pela Nova Lei de Biossegurança para possibilitar a “gestão das informações
decorrentes

das

atividades

de

análise,

autorização,

registro,

monitoramento

e

acompanhamento das atividades que envolvam OGM e seus derivados” (BRASIL, 2005).
Deve ser alimentado com as informações dos Ministérios de registro e fiscalização sobre suas
atividades com OGMs.

3.3.2.5 As sanções na nova lei

A nova lei de biossegurança impõe no artigo 20, responsabilidade civil solidária e objetiva
(independente de culpa) para os responsáveis pelo dano ao meio ambiente e a terceiros.
Prevê sanções às infrações administrativas que especifica no artigo 69 do Decreto 5.591/2005,
podendo o valor da multa ser fixado de R$ 2.000 a R$ 1.500.000, por infração cometida.
Os artigos 24 a 29 prevêem os crimes contra as normas vigentes para OGMs, e suas penas
variam de detenção de 1 ano a reclusão de 5 anos, podendo ser acrescidas de até dois terços,
dependendo da agravante, além da aplicação de multa.

3.3.2.6 Aspectos específicos da nova lei

Os registros provisórios para plantio e comercialização da safra 2004 de soja transgênica,
liberada pela MP 131/03 (convertida na Lei 10.814/03), foram convalidados e as sementes da
safra 2004/2005 liberadas para plantio, vedada sua comercialização, conforme previsão dos
artigos 34 e 36 da Lei 11.105/2005.
Esta lei exclui as plantas-pesticidas, como o milho Bt, de registro e fiscalização como
agrotóxico junto ao Ministério da Agricultura a teor da Lei 7.802/89.
O artigo 40 mantém a exigência de rotular “alimentos e ingredientes alimentares destinados
ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou
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derivados” (BRASIL, 2005), mas silencia quanto a rotulagem de “alimentos e ingredientes
produzidos a partir de animais alimentados com ração contendo ingredientes transgênicos”,
como previa o Decreto 4.680/03.

3.3.3 A Nova Lei e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade

O procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, ajuizou em 30 de maio de 2005, uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal - STF (ADIN 3510), com
amparo no direito à vida e à dignidade do ser humano, questionando a permissão que a nova
lei de Biossegurança concedeu às pesquisas e usos terapêuticos utilizando células-tronco
extraídas de embriões humanos. Para tanto, utilizou a tese de que a vida começa na
fecundação, sendo assim, não poderia ser permitido o uso de embriões, mesmo cultivados fora
do útero. A ação está pendente de decisão (STF, 2005a).
Em 20 de Junho de 2005, menos de um mês da propositura da Ação contra células-tronco, o
procurador-geral ajuizou outra ADIN (3526), conforme STF (2005b), contestando a
legalidade dos artigos que autorizam a CTNBio a liberar atividades e produtos com
organismos geneticamente modificados sem o licenciamento ambiental prévio, entendendo
que representa uma afronta ao equilíbrio e a independência dos poderes, pois subtrai do Órgão
Ambiental o que o Procurador defende ser atribuição privativa. Esta ação também aguarda
julgamento (STF, 2005b).

3.4 A regulamentação da biossegurança em outros países

Neste item, serão descritos os sistemas regulatórios dos Estados Unidos e União Européia. O
recorte dado à pesquisa para o estudo apenas do sistema regulatório da biotecnologia moderna
destes países se justifica, em primeiro lugar pela inviabilidade de trazer a legislação de todos
os demais, no que diz respeito à regulamentação das atividades e produtos obtidos pela
tecnologia do DNA recombinante, no tempo disponível para cumprir o presente programa de
mestrado. E, a base para a escolha desses países teve, por outro lado, e como ponto de partida
o Relatório de 2004 elaborado por James (2004) do International Service for the Acquisition
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of Agri-biotech Applications - ISAAA, que aponta os EUA como o país com maior área
cultivada de OGM no mundo.
Como este trabalho tem seu foco dirigido para a aplicação do princípio da precaução em
assuntos relacionados à biotecnologia moderna, especificamente os OGMs, stricto sensu, a
inclusão da União Européia neste Capítulo é de relevante importância, pois, segundo
Lehmann (2002), são os países que compõem esse Bloco Econômico que possuem mais
tradição na formulação e adoção desse princípio na esfera ambiental.
Segundo Glowka (2003), seu estudo sobre a legislação de vinte e dois países revelou que os
aspectos de biossegurança, segurança alimentar e proteção do consumidor, estão dispersos em
vários instrumentos legais.
Esse estudo ainda verificou que “talvez a mais óbvia distinção (entre as legislações
analisadas) é que um país pode possuir leis específicas sobre OGMs ou pode se valer das leis
não específicas e já existentes que se aplicam (aos OGMs) por meio de uma interpretação
extensiva” (GLOWKA, 2003, p.4). Neste último caso, sita o exemplo dos Estados Unidos que
adota a legislação existente sobre agricultura, agroquímicos e alimentos sem conferir atenção
especial a OGMs.
“No Egito, por exemplo, o programa regulamentar parece estar baseado apenas em diretrizes
voluntárias” (GLOWKA, 2003, p.5).
O estudo de Glowka (2003) sugere que os países desenvolvidos tendem a possuir os mais
vastos sistemas institucionais e legais nas três áreas da Biotecnologia Moderna
(biossegurança, segurança alimentar e proteção do consumidor), e percebe a criação do que
ele convencionou denominar de “legislação de segunda geração” que atribui a poucos países
desenvolvidos como Austrália e alguns países da União Européia.
Quanto aos países em desenvolvimento, Glowka (2003) identificou que a biossegurança é a
área melhor regulamentada. Mas esta ausência de leis específicas sobre OGMs para proteção
do consumidor e segurança alimentar força os países em desenvolvimento, carentes de leis
específicas, “a depender dos resultados das aprovações de produtos elaborados por países com
leis mais desenvolvidas”, possibilitando situações em que a avaliação que serviu de suporte
para a decisão do país exportador poderá divergir das particularidades do país importador
(GLOWKA, 2003, p.5).
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3.4.1 Regulamentando produto ou processo?

Segundo Glowka (2003), tanto produto GM como o processo de obtenção do produto GM
podem motivar a formação de um sistema regulamentar. Ainda segundo seu entendimento, o
sistema regulatório estará baseado no produto e não no processo, quando os riscos a serem
considerados estiverem relacionados ao produto independentemente da tecnologia utilizada
para sua obtenção.
Apesar desta metodologia, ainda assim, Glowka (2003) esclarece que alguns sistemas
regulatórios diferenciam um produto GM de um não GM com relação ao sistema de avaliação
de riscos, e que, estes últimos geralmente não são regulamentados.
Lehmann (2002) explica que ao contrário do procedimento regulatório adotado pela União
Européia que está centrado no processo, nos Estados Unidos a análise da FDA tem foco sobre
o produto. Segundo Mansour e Bennett (2000), a FDA, em 1992, disciplinou que os
alimentos geneticamente modificados são substancialmente equivalentes aos seus similares
convencionais, desde que não contenham substâncias significativamente diferentes daquelas
que já compõem a dieta humana. Na prática, o alimento GM é considerado seguro por falta de
prova científica do contrário, advogando a presunção de segurança a seu favor e não do meio
ambiente, o que contraria o proposto pelo princípio da precaução. Objetivamente retira da
indústria proponente o ônus de submeter seu produto a demorados e caros processos de
avaliação de risco e a rotulagem.

3.4.2 Biossegurança na União Européia - UE

A União Européia é um bloco econômico, político e social formado por países europeus que
participam de um projeto de integração política e econômica. Os países integrantes até o
fechamento deste trabalho são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca,
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália,
Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Romênia, e Suécia.
Para Lehmann (2002), a ameaça de um confronto internacional em razão do crescente
comércio de produtos geneticamente modificados e seus derivados forçou a União Européia a
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definir diretrizes para o processo de liberação controlada desses produtos com explícita
abordagem ao Princípio da Precaução que já vinha sendo enunciado para as questões
ambientais desde a assinatura do Tratado de Maastricht de 1992.
A proteção do meio ambiente não foi expressamente contemplada no Tratado de Roma
(1957), que privilegiou o desenvolvimento do nível de vida e das condições de trabalho dos
povos europeus. Foi apenas em 1987 que surgiram disposições que regularam o meio
ambiente.
Segundo a Decisão da Comissão 91/274, até sua edição em 21 de maio de 1991 (UE, 1991),
não havia registro de legislação comunitária que fizesse menção a avaliação específica caso a
caso sobre riscos ambientais dos organismos geneticamente modificados, semelhante àquela
prevista pela Diretiva 90/220/CEE, hoje revogada pela Diretiva 2001/18/CE.
Atualmente, a União Européia trata os OGMs de forma diferenciada de outros alimentos. A
começar pelo website no qual disponibiliza informações sobre OGM, que é tratado por
“Temas Específicos” (UE, março 2005).
Conforme esclarece no website, a UE (março 2005) harmonizou todo o procedimento relativo
aos OGMs, prevendo rotulagem e rastreabilidade desses produtos ou seus derivados
(Regulamento 1830/2003). Instituiu um código único para cada OGM, tratado no
Regulamento (CE) 65/2004 e criou a Autoridade Européia para a Segurança dos Alimentos EFSA, que é, atualmente, a Agência responsável pela avaliação científica da segurança dos
gêneros alimentícios na União Européia.
A EFSA, foi criada pelo Regulamento 178/2002/EC que determinou os princípios e normas
gerais da legislação alimentar, bem como estabeleceu procedimentos em matéria de segurança
dos gêneros alimentícios. A EFSA, juntamente com as autoridade nacionais, desenvolve um
procedimento único para dar suporte aos processos de autorização de liberação de OGMs para
alimentação humana e animal, pelos Estados-Membros da UE, conforme determina o artigo
22 do Regulamento (CE) n.° 178/2002.
A criação dessa Agência de Segurança Alimentar já era uma das diretrizes previstas no White
Paper on Food Safety, elaborado pela Comissão das Comunidades Européias em 2000 com a
finalidade de criar um Organismo independente para regulamentar todos os estágios da
produção e abastecimento de alimentos, no que chamou de controle da “exploração agrícola à
mesa”. Também é responsável pelo aconselhamento científico em questões além da cadeia
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alimentar. A decisão final pela concessão ou denegação da autorização será da Comissão
Européia. (UE, fev. 2003).
A União Européia possui um quadro regulatório específico para OGMs que trata de questões
relativas à biossegurança, segurança alimentar e proteção do consumidor. Desde 2003, é o
Regulamento 1829/2003, que prevê os procedimentos para aprovação e a liberação comercial
de OGM para ração animal e alimento humano. A legislação sobre OGMs que se aplica ao
meio ambiente está relacionada no Quadro 5:

Quadro 5 - Repertório da Legislação Comunitária sobre Biotecnologia e Meio Ambiente
Ato

Número

Diretiva Conselho

90/219

Decisão do Conselho

91/596

Decisão da Comissão

93/584

Decisão da Comissão

94/730

Decisão da Comissão

2000/608

Diretiva Parlamento e
do Conselho

2001/18

Decisão do Conselho

2002/812

Decisão do Conselho

2002/813

Decisão da Comissão

2003/701

Regulamento

1946/2003

Fonte: alterado de União Européia (2005)

Descrição
utilização confinada de microrganismos geneticamente
modificados
modelo do resumo de notificação referida no artigo 9º da
Diretiva 90/22/CEE, relativa à liberação planejada no meio
ambiente de organismos geneticamente modificados
estabelece os critérios relativos à aplicação de processos
simplificados para a liberação planejada no meio ambiente de
plantas geneticamente modificadas, nos termos do nº 5 do
artigo 6º da Diretiva 90/220/CEE do Conselho
estabelece pela primeira vez processos simplificados relativos
à liberação deliberada no ambiente de plantas geneticamente
modificadas nos termos do n° 5 do artigo 6º da Diretiva
90/220/CEE do Conselho
notas de orientação para a avaliação de riscos prevista no
anexo III da Diretiva 90/219/CEE relativa à utilização
confinada de microrganismos geneticamente modificados
[notificada com o número C(2000) 2736]
liberação planejada no meio ambiente de organismos
geneticamente modificados e que revoga a Diretiva
90/220/CEE do Conselho - Declaração da Comissão
estabelece, nos termos da Diretiva 2001/18/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, o modelo de resumo das notificações
relativas à colocação no mercado de organismos
geneticamente modificados enquanto produtos ou
componentes de produtos
estabelece, nos termos da Diretiva 2001/18/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, o modelo de resumo das notificações
relativas à libertação deliberada no ambiente de organismos
geneticamente modificados para outros fins que não a
colocação no mercado
estabelece, nos termos da Diretiva 2001/18/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, o modelo para apresentação dos
resultados da libertação deliberada no ambiente de plantas
superiores geneticamente modificadas para outros fins que
não a colocação no mercado
movimento transfronteiriço de organismos geneticamente
modificados
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3.4.2.1 Utilização confinada de microrganismos GMs

A Diretiva 90/219/CEE do Conselho (UE, 1990), prevê ações para a utilização confinada de
microrganismos geneticamente modificados para pesquisa e utilização industrial, “como virus
ou bactéria geneticamente modificados” (UE, 2005, p.4).
Esta Diretiva prevê em seus considerandos a adoção de medidas de avaliação e redução dos
potenciais riscos pela utilização confinada de microrganismos geneticamente modificados e
estabelece condições adequadas para essa utilização. O artigo 6 (4) determina que o
proponente da atividade deve manter um registro desta avaliação, bem como enviá-lo
juntamente com a notificação à Autoridade competente pela liberação do uso. Deve, ainda,
traçar planos de emergência em caso de acidente e exercer controle sobre a destinação final
dos resíduos gerados no processo, conforme orientação do artigo 10 (2).

3.4.2.2 A liberação planejada no Meio Ambiente e o Comércio de OGMs

A Diretiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março de 2001,
regulamentou a liberação planejada no meio ambiente de organismos geneticamente
modificados (OGMs) para fins experimentais e comerciais e revogou a Diretiva 90/220/CEE
do Conselho (1) que tratava do mesmo assunto.
Segundo a GMO Compass (2006), produtos que tenham por objetivo a liberação no meio
ambiente devem ser autorizados nos termos da Diretiva 2001/18 OGMs. As plantas GM
(grãos, frutos, etc) importados para consumo, mesmo que não seja para plantio, também
deverão ser autorizados por essa Diretiva; a intenção é evitar que esse OGM de forma não
intencional acabe se disseminando no meio ambiente. Os produtos GM destinados ao
processamento ou aqueles já processados (óleos ou farináceos) ficam exclusivamente sujeitos
ao Regulamento 1829/2003.
A atual Diretiva adota expressamente o princípio da precaução no item (8) dos seus
“Considerandos”, e prevê um período de transição para renovação das autorizações existentes
concedidas nos termos da Diretiva 90/220/CEE.
Também determina a criação de modelos comuns para a avaliação científica independente
caso a caso dos potenciais riscos resultantes da liberação planejada no meio ambiente de
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OGM. Esta avaliação deverá considerar os potenciais efeitos cumulativos a longo prazo
associados à interação com outros OGM e com o meio ambiente.
Para os casos de pedido de liberação planejada de produtos fitoterápicos, a presente Diretiva
deverá ser adotada em conjunto com outros instrumentos, a exemplo da Diretiva 91/414/CEE
do Conselho, de 15 de Julho de 1991, relativa à colocação de produtos fitoterápicos no
mercado.
Para liberação no meio ambiente com qualquer finalidade que não seja comercial, o
proponente deverá obter autorização da Autoridade competente do país onde pretende realizar
seu experimento. Neste caso, apenas o Estado-membro terá poder para decidir sobre a
liberação.
Para liberação comercial de produto GM ou seu derivado, segundo artigo 13 da Diretiva
2001/18/CE, todos os Estados-Membros participarão do processo de autorização. O
proponente deverá apresentar notificação à Autoridade nacional.
A autoridade competente deverá elaborar relatório de avaliação do produto para ser submetido
aos Estados-Membros. Não havendo objeções à liberação por nenhum dos Estados-Membros
o produto será autorizado a ser comercializado em toda a União Européia. Esta autorização
terá a validade de dez anos e deverá ser renovada ao final. Havendo objeções mantidas por um
dos Estados-Membros a Comissão Européia baixará uma decisão.

3.4.2.3 Rotulagem e Rastreabilidade de OGMs e derivados

O Regulamento (CE) 1830/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro
de 2003, disciplina a rastreabilidade e rotulagem de organismos geneticamente modificados e
a rastreabilidade dos alimentos GM para animais de forma a garantir as informações relativas
a qualquer modificação genética em todas as fases da liberação comercial. Aplica-se tanto
para os OGMs regulamentados pela Diretiva 2001/18 quanto para o Regulamento 1829/2003.
Estão dispensados de rotulagem e rastreabilidade os “produtos como carne, leite ou ovos
obtidos de animais alimentados com ração GM ou medicados com produtos GM” segundo
disciplinado pelo Regulamento 1829/2003 (UE, 2005, p.16).
O Regulamento 65/2004, determina que todos os OGMs, objeto de importação tanto para
cultivo como para consumo humano ou animal, à exceção de produtos medicinais para uso
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humano e animal, deverão utilizar um código único de identificação, feito com nove
caracteres incluindo letras e números combinados de uma forma que permita a imediata
identificação do produto GM, como os código de barras de embalagens.

3.4.2.4 Direito à informação

A Decisão da Comissão 2004/204/CE, de 23 de Fevereiro de 2004, estabeleceu regras de
funcionamento dos registros de informações sobre as modificações genéticas de OGM, cuja
criação era prevista no artigo 24 da Diretiva 2001/18/CE.
O notificador deverá fornecer informações sobre o próprio OGM e ao meio em que será
liberado, interação entre o OGM e o meio receptor, incluindo eventuais efeitos na saúde
humana.

3.4.2.5 Movimento Transfronteiriço de OGM

Tendo figurado como um dos países signatários do Protocolo de Cartagena sobre
Biossegurança, anexo à Convenção sobre a Diversidade Biológica, a União Européia editou o
Regulamento (CE) 1946/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Julho de 2003,
que prevê condutas e traça diretrizes relativamente ao movimento transfronteiriço de
organismos geneticamente modificados, objeto do Protocolo, de acordo com a abordagem de
precaução consagrada no Princípio 15 da Declaração do Rio sobre o Ambiente e o
Desenvolvimento.
Esses instrumentos têm por objetivo assegurar adequada proteção na transferência,
manipulação e utilização de organismos geneticamente modificados (OGM) resultantes da
biotecnologia moderna em razão dos possíveis efeitos adversos na conservação e na
utilização sustentável da diversidade biológica, saúde humana e meio ambiente.
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3.4.2.6 A Moratória dos OGMs na EU

Segundo informações da Organização Mundial de Comércio - OMC (WTO, 2005), EUA e
UE têm figurado como litigantes em questões relativas ao comércio internacional,
notadamente pela diferença de opiniões em diversas questões, em especial no agrobusiness.
As disputas levadas à OMC têm revelado os dois blocos que se formaram a partir dessas
diferenças. A proibição de importação de carne bovina é um dos casos que colocou em
evidência as diferenças entre UE e EUA (Disputas DS26 e DS48).20 A moratória sobre a
aprovação de importação de organismos geneticamente modificados iniciada pela UE em
Outubro de 1998 tem sido o foco dessas divergências (Disputa DS291).21
O Quadro 6 traz uma cronologia dos eventos e datas mais significativas relativos a esta
moratória:
Quadro 6 - Cronologia da Moratória aos OGMs declarada pela União Européia
Data

Descrição dos fatos

UE adota a Diretiva 90/220, que estabelece processo comum para aprovação
de produtos GM na agricultura
A UE aprova o plantio de nove variedades GM, entre elas: milho, soja e
1994-1998
oleaginosas
Áustria, França, Alemanha, Grécia, Itália e Luxemburgo declararam o
1997-2000
banimento de algumas variedades GM que já haviam sido aprovadas pela UE
A Comissão Européia e os Estados-Membros paralisam todos os processos de
análise de pedidos de liberação de produtos GM para agricultura sob
Outubro de 1998
argumento de revisão dos procedimentos de aprovação
O Conselho de Meio Ambiente da UE requer um novo regime de aprovação
Junho de 1999
dos OGMs e novas regras de rotulagem e traceabilidade
O Ministério do Meio Ambiente da UE mantém sua posição pela moratória até
Julho de 2000
que a Comissão elabore novas regras de rotulagem e rastreabilidade
A Diretiva 2001/18, sucessora da revogada 90/220, finalmente é implementada
Outubro de 2002
após longo período desde sua aprovação em 12 de março de 2001
O Governo Dinamarquês declara que a moratória aos OGMs deveria
permanecer até que fossem elaboradas e implementadas normas sobre
Dezembro de 2002
responsabilidade ambiental sobre produtos da biotecnologia
Comissão Européia e Autoridade Européia para a Segurança dos Alimentos
Setembro de 2005
(EFSA) estão revendo os casos de moratória ainda pendentes
Fonte: alterada de UStates Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (2005)
Abril de 1990

A Diretiva 2001/18/EC da UE prevê, em seu artigo 23, a possibilidade de um Estado-membro
proibir ou restringir uso ou comercialização de produtos GM ou seus derivados sob o amparo
20

Disputas DS26 disponível em: < http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm> e DS48
disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds48_e.htm>. Acesso em: 17 jan. 2006.
21
Disponível em < http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds291_e.htm>. Ambos com acesso em
10 de dez. 2005.
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da “cláusula de salvaguarda” (safeguard clause) desde que apresente razões que possam
oferecer risco à saúde humana ou ao meio ambiente.
De acordo com as informações do website da União Européia (março 2005), esta cláusula foi
invocada pela Áustria, França, Alemanha, Luxemburgo, Grécia, Inglaterra e Hungria (Quadro
7).
Quadro 7 - Países que invocaram a cláusula de salvaguarda contra OGMs
Estado-membro e data da
salvaguarda
1. França (20.11.98)

Detalhes do produto

colza resistente a glufosinato MS1/RF1
Uso: produção de semente
Produto aprovado: 1996
Milho-Bt tolerante a glufosinato de amônia (Bt-176)
2. Áustria (14.02.97)
Uso: cultivo, alimentação e ração e processamento
3. Luxemburgo (17.03.97)
Produto aprovado: 1997
4. Alemanha (28.02.00)
5. Grécia (05.11.98)
colza tolerante a glufosinato (Topas 19/2)
6. França (20.11.98)
Uso: importação, estocagem e processamento (menos
cultivo)
Produto aprovado: 1998
7. Áustria (01.06.99)
Milho expressando Bt cryIA(b) gene (MON 810)
Uso: cultivo, alimentação e ração e processamento
Produto aprovado: 1998
8. Áustria (08.05.00)
Milho tolerante a glufosinato (T25)
Uso: cultivo, alimentação e ração e processamento
Produto aprovado: 1998
9. Hungria (20.01.05)
Milho expressando Bt cryIA(b) gene (MON 810)
Uso: cultivo, alimentação e ração e processamento
Produto aprovado: 1998
Fonte: alterado de UNIÃO EUROPÉIA, março 2005

A Comissão Européia e a EFSA estão analisando as informações adicionais trazidas por
alguns desses países que ainda estão em moratória (UE, 2005).

3.4.3 Biossegurança nos Estados Unidos da América - EUA

Quanto à liberação dos OGMs, Gregory (2002) e Lehmann (2002) entendem que o sistema
dos EUA é bem parecido com o canadense. “Os EUA não possuem uma legislação específica
sobre OGMs” (JENKINS, 2001 apud GLOWKA, 2003, p.4).
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Segundo Mansour e Bennett (2000), em 1986, o escritório executivo do Departamento de
Ciência e Política Tecnológica norte-americana editou uma Estrutura Coordenada para a
Regulamentação da Biotecnologia22, utilizando a legislação comum.
Não existe um órgão centralizador para análise do produto ou da atividade. Segundo Jenkins
(2001 apud GLOWKA, 2003), a competência é distribuída de acordo com a área envolvida no
processo, obedecendo uma estrutura coordenada entre as três Agências reguladoras.
As Agências envolvidas diretamente com o processo regulamentar de atividades da
biotecnologia são a United States Department of Agriculture - USDA (Agricultura), a
Environmental Protection Agency - EPA (Meio Ambiente) e a Food and Drug Administration
- FDA (Alimentação e Fármacos). Os produtos e seus derivados geneticamente modificados
são regulados de acordo com o uso pretendido e algumas vezes podem passar pela avaliação
de mais de uma Agência reguladora como demonstram os exemplos não exaustivos do
Quadro 8.
O Departamento de Agricultura (USDA) faz a “supervisão dos campos de teste de plantas
GM e é responsável pela desregulamentação (permissão de cultivo sem regulamentação e
venda) de cultivar GM” (FREESE E SCHUBERT, 2004, p.2). Segundo Mansour e Bennett
(2000), desde 1987, é o Órgão responsável para conceder autorização para liberação
comercial ou no meio ambiente de plantas GM.
Até 2004, Freese e Schubert (2004) informam que a USDA havia aprovado todos os 60
pedidos de desregulamentação de produto GM e liberado 40.000 campos de teste para
cultivares GM utilizando o sistema de notificação, introduzido em 1993. Por este sistema,
explica Freese e Schubert (2004), a USDA encaminha um reconhecimento ao departamento
de agricultura da localidade dos testes com um formulário preenchido pelo proponente,
indicando: detalhes sobre a planta, método de transferência genética, vetor, seqüências
gênicas, tamanho e localização do campo de teste.
A Agência Ambiental (EPA), segundo Mansour e Bennett (2000), é o Órgão responsável pela
regulamentação e fiscalização de agroquímicos, e a partir de 1994 passou também a regular
plantas-pesticidas, como o milho Bt. Freese e Schubert (2004) informam que, em parceria
com a FDA, o EPA também supervisiona os marcadores de genes e as proteínas utilizadas no
desenvolvimento de cultivares.
O EPA administra três estatutos que se aplicam à biotecnologia:
22

Disponível em: <http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-TOX/pre1994/ost86.pdf>. Acesso em 10 jan. 2006.
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Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA): que
regulamenta a produção doméstica, venda e uso de pesticidas, incluindo os
derivados da biotecnologia; Federal Food, Drug, and Cosmetic Act
(FFDCA): que assegura o limite de segurança de pesticidas em alimentos, e
Toxic Substances Control Act (TSCA): que controla todas as substâncias
químicas produzidas ou importadas para os EUA, incluindo microrganismos
geneticamente modificados, que, por definição legal, são equiparados aos
compostos de substâncias químicas controladas (UNITED STATES, 2005).

A FDA é a Agência responsável pelo controle dos alimentos e seus ingredientes produzidos
ou importados para os EUA. Apesar de não existir uma lei específica que confira competência
para atuar sobre os alimentos GM, para Mansour e Bennett (2000) esta atividade regulamentar
está implícita e de forma genérica nas atividades do Órgão. A FDA “conduz consultas
voluntárias sobre alimentos GM para aquelas companhias que optam por consultá-los”
(FREESE; SCHUBERT, 2004, p.2). O Quadro 8 exemplifica com algumas situações quando
as três agências atuam na liberação de produtos GM:
Quadro 8 - Processo de liberação de OGM nos EUA
Nova característica/
Organismo

Condução do processo
regulatório

Avaliação para

Resistência a vírus em plantação de
alimentos

USDA
EPA
FDA

Tolerância a herbicida em plantação de
alimentos

USDA
EPA
FDA

Tolerância a herbicida em plantação de
ornamentais

USDA
EPA

Oleaginosa modificada em plantação de
alimentos
Flor colorida modificada em plantação
ornamental
Bactéria de solo modificada para
degradação de poluentes
Fonte: alterada de USDA [199-?]

USDA
FDA

segurança para plantio
segurança para o meio
ambiente
segurança para alimentação
segurança para plantio
novo uso do herbicida
tolerante
segurança para alimentação
segurança para plantio
novo uso do herbicida
tolerante
segurança para plantio
segurança para alimentação

USDA

segurança para plantio

EPA

segurança para o meio
ambiente

3.5 Sistemas Regulatórios para OGMs: a biossegurança e os aspectos mais relevantes na
União Européia, Estados Unidos e Brasil.

A União Européia, segundo Jordan e O’Riordan (1999), tem sido o pólo divergente na
aceitação de produtos GM e seus derivados. Os autores entendem que essa resistência tem
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origem na formação cultural do continente com fortes raízes no ideal de “alimentação
natural”, somados à militância organizada de Organizações Não Governamentais - ONGs
contrárias à introdução desses produtos na cadeia alimentar européia.
Para a Missão Diplomática Norte-Americana na União Européia, a biotecnologia na UE “é
mais uma questão política do que científica” (U.S. MISSION TO THE EUROPEAN UNION,
2005) e sem grandes perspectivas de mudança.
A União Européia (2005) possui legislação específica para OGMs desde 1990 que tem por
objetivos principais a proteção da saúde pública e do meio ambiente e a garantia de livre
movimentação de OGMs seguros e saudáveis em seu território.
Nestes anos de moratória, a UE procurou desenvolver um sistema regulatório para OGMs de
forma a unificar os processos de aprovação dos seus países-membros. “Todos estes
instrumentos impõem condições que, por exemplo, uma empresa ou um departamento de
pesquisa de uma universidade devem satisfazer antes de serem autorizados a desenvolver,
utilizar ou comercializar um OGM ou alimento derivado de OGM” (UE, 2005, p.4).
Os principais instrumentos do quadro regulatório da União Européia para OGMs são:
microrganismos para uso confinado: Diretiva 90/219/EEC; liberação no meio ambiente:
Diretiva 2001/18/EC; comercialização (rotulagem e rastreabilidade) de OGM e seus derivados
como alimento e ração: Regulamento EC 1829/2003, e movimento transfronteiriço de OGMs:
Regulamento EC 1946/2003.
Segundo a GMO Compass23 (2006), a UE liberou para plantio no meio ambiente cinco
variedades GM, sendo três variedades de milho (duas resistentes a insetos e uma tolerante a
herbicida) e duas variedades de canola (tolerantes a herbicida e estéreis). Até dezembro de
2005 o website deste programa informava que nenhuma fruta ou legume GM havia sido
liberado para consumo direto, apenas para processamento e ração animal (GMO Compass,
2005).
O sistema regulatório norte-americano para liberação de OGMs, por outro lado, utiliza a
normatização já existente, pois para a política de equivalência substancial adotada, “o uso da
tecnologia do DNA recombinante, por si, não requer qualquer consideração regulamentar
especial” (FREESE; SCHUBERT, 2004, p.2).
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Um projeto de informações sobre OGM na rede mundial de comunicação (internet) mantido pela União
Européia e pela Comissão Européia.
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Freese e Schubert (2004) apontam algumas falhas desse sistema e que passarão a compor esta
análise. Inicialmente, os autores identificaram a fragilidade do processo de liberação baseado
em estudos de segurança produzidos pelo proponente, que na maioria das vezes faz uso de
referências não publicadas em jornais científicos.
Denunciam também a dificuldade de acesso aos dados desses estudos, provavelmente em
razão de preocupações com propriedade intelectual, fato que já foi objeto de reclamação de
pesquisadores independentes, que “tiveram negados seus pedidos de acesso às informações do
produto GM ou cujo acesso a tal material tenha sido extremamente condicionado” (DALTON,
2002 apud FREESE; SCHUBERT, 2004, p.1-2).
Segundo Freese e Schubert (2004), a USDA desenvolveu diretrizes específicas para aplicação
nos campos de teste de cultivares GM, atentos, principalmente, aos problemas de fluxo gênico
já registrados em 2002 com “dois episódios de contaminação envolvendo campos de teste de
milho com propriedades medicinais” (FERBER, 2003 apud FREESE; SCHUBERT, 2004,
p.3).
Outro ponto defendido pelos autores é a desregulamentação de cultivares GM. Por meio desse
processo, segundo Freese e Schubert (2004), a USDA retira a cultivar e toda a sua progênie de
sua competência regulatória. Ocorre que o processo de análise para a desregulamentação feito
pela USDA se concentra na verificação do grau de invasividade da planta e não considera os
impactos potenciais na saúde humana das variedades GM ou das convencionais contaminadas
por GM, pois esta seria uma tarefa da FDA, mas que só o fará mediante consulta voluntária do
proponente. E sendo assim, Freese e Schubert (2004) concluíram que, teoricamente, um
produto GM poderá ser comercializado sem qualquer verificação dos potenciais impactos na
saúde.
Freese e Schubert (2004) também questionam a confiabilidade da verificação de
invasibilidade da cultivar GM, assunto que é da competência exclusiva da USDA. Os autores
citam o exemplo da liberação, em 1998, do arroz Liberty Link, tolerante ao glufosinato, da
Bayer CropScience (antiga AgrEvo’s). Segundo eles, apesar do reconhecimento de que
haveria a possibilidade de introgressão do gene de tolerância ao glufosinato no arroz
vermelho, uma erva-daninha considerada de alta invasibilidade nas plantações de arroz, a
USDA liberou a cultivar GM para cultivo comercial. O argumento autorizador era de que se
houvesse incorporação pelo arroz vermelho dessas características GM, ainda haveria a
possibilidade de combatê-lo com dois outros tipos de herbicidas. Mas, segundo os autores, há

116
uma falha nesse raciocínio. Os dois outros herbicidas (imidazolinonas e glifosato) que
poderiam ser utilizados na contenção do arroz vermelho também estavam em processo de
desenvolvimento em cultivares GM. Futuramente, se a USDA desregulamentar também estas
duas variedades, Freese e Schubert (2004), entendem que poderá haver uma invasão de arroz
vermelho com tripla resistência, a exemplo do que ocorreu no Canadá com o surgimento
voluntário de canola com dupla e até tripla resistência a herbicidas, o que a Royal Society of
Canada caracterizou como “um grave problema” (THE ROYAL SOCIETY OF CANADA,
2001, p.122) de super erva-daninha para o país.
A atuação da USDA com OGMs foi avaliada como deficiente pela Academia Nacional de
Ciências (2002 apud FREESE; SCHUBERT, 2004) que apontou: i. falta de transparência de
seus processos; ii. pouca revisão externa científica e popular das suas decisões; iii. falta de
preparo de seu pessoal técnico, e iv. concessão demasiada às pressões dos proponentes para
manter as informações dos produtos sob sigilo.
Com relação ao EPA, Freese e Schubert (2004) também apontam para irregularidades e
iniciam com crítica às normas formuladas para químicos e não para organismos vivos. Ainda
segundo os autores, a legislação que o EPA adota além de ser antiga só faz enxuta menção a
testes sobre efeitos de produtos GM para a saúde humana. “A Agência recomenda apenas que
as empresas conduzam testes de toxicidade oral de curto prazo em roedores e testes de
digestibilidade in vitro sobre plantas-pesticidas, sem qualquer orientação ou especificação
sobre condições dos testes” (FREESE; SCHUBERT, 2004, p.4).
Freese e Schubert (2004) também questionam a qualidade dos estudos conduzidos pelas
empresas, bem como a revisão desses estudos feita pelo EPA. Citam como exemplo os
estudos conduzidos por apenas nove anos com a finalidade de detectar efeitos potenciais de
plantas-pesticidas em insetos não alvo, quando é recomendado para estes casos “testes de
ciclo de vida completo para detectar grau letal e efeitos a longo prazo” (HILBECK; MEIER,
2002 apud FREESE; SCHUBERT, 2004, p. 4).
Outra falha apontada por Freese e Schubert (2004) diz respeito à permissão que o EPA deu à
empresa Monsanto em 1992 admitindo um aumento de 6 para 20 ppm da taxa de resíduos de
glifosato na soja. Segundo os autores esta medida teria preparado o caminho para o
lançamento alguns anos mais tarde da soja GM tolerante a glifosato, que segundo Benbrook
(2001, 2003) “está associada com grande uso de glifosato diferentemente da convencional”
(apud FREESE; SCHUBERT, 2004, p.5).
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Com referência à FDA, a crítica é dirigida para o sistema voluntário de consulta a que o
proponente poderá se submeter. Freese e Schubert (2004) sustentam que a ausência de
protocolos para os testes inviabiliza uma revisão confiável dos estudos apresentados pelas
empresas.
A noção de que a FDA responde pela segurança dos alimentos GM não passa de crença
popular, afirmam Freese e Schubert (2004), pois a Agência se restringe, ao final da consulta, a
fazer um resumo do processo de revisão e uma carta que informa que o inventor da cultivar
GM garante ser ela substancialmente equivalente a sua convencional:
Baseado na avaliação de segurança e nutricional que vocês conduziram, é
nosso entendimento que a Monsanto concluiu que os produtos derivados de
milho obtido desta nova variedade não são materialmente diferentes em
composição, segurança, e outros parâmetros relevantes do milho atualmente
no mercado, e que o milho geneticamente modificado não apresenta questões
que requerem revisão preliminar a sua colocação no mercado ou aprovação
pela FDA. ... como é de seu conhecimento, é de responsabilidade da
Monsanto assegurar que os alimentos comercializados pela empresa são
seguros, saudáveis e em conformidade com todas as exigências legais e
regulamentares aplicáveis (FDA LETTER, 1996 apud FREESE;
SCHUBERT, 2004, p.6).

Enquanto a FDA apenas analisa de maneira geral as gorduras, proteínas e níveis de
carboidratos, juntamente com alguns aminoácidos e certos nutrientes, na União Européia,
segundo Freese e Schubert (2004), são utilizadas inúmeras técnicas para medir os níveis de
centenas de proteínas, metabólitos e RNA mensageiros como forma de aumento das chances
de detectar algum efeito indesejado.
Em contraponto aos Sistemas europeu e norte-americano, segundo Barros-Platiau (2003), na
implementação de um regime jurídico internacional para a biossegurança “o Brasil desfrutou
de uma posição sui generis” (BARROS-PLATIAU, 2003, p.19) em razão de aspectos
científicos, políticos e jurídicos, amparados pelas pressões tanto internas como externas sobre
a diversidade biológica de que dispõe.
O Brasil elaborou um sistema legal próprio para OGMs (Lei 11.1005/05, Decreto 5.591/05,
Instruções Normativas da CTNBio, portarias e resoluções dos Ministérios). Centralizou o
processo decisório na CTNBio, vinculada ao MCT, e delegou aos Ministérios do Meio
Ambiente, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde e à Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca a tarefa de autorizar e fiscalizar as atividades com OGMs.

118
Apenas em 2004, a CTNBio analisou 602 processos, em 11 reuniões ordinárias, de dois dias
de duração e uma extraordinária, segundo relatório anual da CTNBio (2004). Uma média de
25 processos por dia foram decididos na plenária da Comissão. Desses 602 processos, 21
tratava de liberações planejadas no meio ambiente. A Figura 7 confronta os números de
liberações planejadas no meio ambiente de 1997 a 2004. Se a média de 25 processos por dia
já surpreende, os números de 1998 e 1999 chegam a causar assombro. Os 362 e 339 processos
(total de liberações, respectivamente, para 1998 e 1999) representam apenas uma parcela das
outras atividades (emissão de CQB, projetos, importações, comercialização, etc.) igualmente
analisadas pela CTNBio.
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Figura 7 - Liberações planejadas no meio ambiente deliberadas pela CTNBio de 1997 a 2004
Fonte: CTNBio, 2004

Barbosa (2002 apud RIOS, 2004b), ao analisar quatro processos submetidos à CTNBio para
liberação de OGM no meio ambiente concluiu que:
(...) as decisões foram tomadas sem um estudo adequado, colecionando-se
apenas informações disponibilizadas pelo próprio interessado (...) baseadas
nos argumentos de equivalência substancial e no fato de alguns países
consumirem transgênicos sem conseqüências negativas (BARBOSA, 2002
apud RIOS, 2004b, p.390).

Muito embora o Brasil tenha criado um aparato legal e institucional para tratar das questões
de biossegurança, a sucessão de legislações estaduais, municipais e ações judiciais sobre o
tema, criaram situações ambíguas que conduziram à práticas empresariais ao total arrepio da
lei.
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As três medidas provisórias que permitiram a comercialização da soja GM contrabandeadas e
ilegalmente plantadas no Brasil, vieram, então, para legalizar essa prática ilícita e de
conhecimento geral, como admitiu a Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, no
relatório da decisão da Ação Civil Pública 1998.34.00.027682-0, que acolheu o pedido da
empresa Monsanto e concedeu liminar para suspender a sentença da 6ª Vara da Justiça
Federal do DF, que havia proibido o plantio da soja RR, nestes termos:
O fato da existência de contrabando de sementes de soja transgênica do país
vizinho, a Argentina, é público e notório e os meios de comunicação
sistematicamente revelam a situação das lavouras do produto do país. O
periódico “Gazeta Mercantil” edição de 9 de junho de 2003, B-12, reproduz
a realidade do setor agrícola: “Transgênicos avançam na região Sul
Agricultores desafiam a Justiça, pirateiam sementes e dizem que vão plantar
mais em 2003/0”. (JUSTIÇA FEDERAL, 1998).

No campo doutrinário, a edição dessas medidas trouxe grande discussão, ocasionando a cisão
de doutrinadores das áreas jurídicas. De um lado, aqueles que acreditam estar o Governo
Federal premiando “aqueles que descumpriram a Constituição Federal, a legislação vigente e
eficaz (...) realizando o plantio de espécies geneticamente modificadas em território nacional”
(INSTITUTO BRASILEIRO DE ADVOCACIA PÚBLICA E INSTITUTO O DIREITO
POR UM PLANETA VERDE, 2004, p.391-392). E, de outro lado, aqueles que acreditam que
a situação já estava consolidada e que “não existe nenhuma prova concreta de que produtos
transgênicos façam mal à saúde humana ou ao meio ambiente” (ANTUNES, 2003).
O comando das MPs para liberação das safras de soja transgênica em oposição a decisão da
Justiça Federal que determinou a suspensão do plantio, pesquisa ou comercialização de
produtos transgênicos até que fossem apresentados estudos de impacto ambiental, sugerem
ofensa à independência e harmonia entre os Poderes, princípio previsto no artigo 2º da
Constituição Federal do Brasil.
Igualmente, parece não ter tomado conhecimento da competência atribuída ao Ministério da
Saúde pelo artigo 200 da Constituição Federal, para controlar os produtos que possam causar
impactos na saúde pública. E, por fim, ignorou princípio básico do Direito Internacional
Ambiental pela não adoção do Princípio da Precaução, ao determinar que não fossem
observadas as regras da Lei 8.974/95, único sistema vigente no país àquela data com regras
estabelecidas para assegurar medidas de segurança no uso da biotecnologia moderna no país.
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Com essa política, o Brasil vem demonstrando uma posição contraditória no cenário
internacional. Se por um lado ratifica tratados que determinam procedimentos cautelares com
relação às novas tecnologias, como é o caso do Protocolo de Biossegurança que adota o
princípio da precaução no movimento transfronteiriço de organismos vivos modificados, por
outro, internamente, legaliza o plantio da soja contrabandeada da Argentina, resultado de
desobediência civil por parte dos produtores rurais.
Essa situação gera mais insegurança a todos, consumidores, produtores, investidores, pois a
falta de uma política bem definida sobre organismos geneticamente modificados incentiva
práticas ilegais e abusos de lobbies junto aos poderes estabelecidos.
Na prática, é temerário adotar uma legislação que trate questões ambientais com padrões préestabelecidos para ser aplicada em todo o território nacional. As grandes dimensões do país e
a imensa variedade de ecossistemas requerem atenção especial as suas especificidades, mas,
por outro lado, é preciso que o Governo Federal indique, ao menos, as diretrizes para que os
Estados coloquem em prática.
Foi com o intuito de atender as diversidades e as necessidades próprias de cada região do
Brasil, que a Constituição Federal estabeleceu a competência concorrente para questões de
meio ambiente entre União, Estados e Distrito Federal para legislarem sobre essas matérias,
previstas nos artigos 24, VI e 30, II. Pela Constituição, aos Municípios cabe a tarefa de
suplementar as demais legislações no que lhe couber (em assuntos de interesse local). À
União Federal compete a elaboração de normas gerais e aos Estados legislar no âmbito do seu
território.
Os Estados, sob esse permissivo constitucional, passaram a legislar sobre OGMs, só para citar
alguns:
•

Paraná: Lei 14.162/03;

•

Pernambuco: Lei 12.374/03;

•

Rio de Janeiro: Lei 3.967/02;

•

Santa Catarina: Lei 12.128/02;

•

Paraíba: Lei 6.957/01, e

•

Rio Grande do Sul: Lei 9.453/91.
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O Rio Grande do Sul “foi o primeiro Estado da Federação a legislar sobre biotecnologia,
determinando que todas as atividades envolvendo engenharia genética notificassem o Poder
Público de seu exercício” (CAPPELLI, 2000, p.296).
Esse assunto foi, inclusive, tema do Mandado de Segurança 1999.71.00.007692-2/RS
impetrado pela EMBRAPA requerendo fosse declarada ilegal a exigência de realização de
EIA/RIMA para atividades que utilizassem OGMs no Estado do Rio Grande do Sul, cuja
decisão admitiu que a Lei Federal 8.974/95 é apenas norma geral e que o Estado do Rio
Grande do Sul “preserva competência legislativa concorrente para fazer outras exigências
para que a manipulação e utilização de organismos geneticamente modificados, no seu
território estadual, se dê com algumas outras cautelas ou providências”. A ementa desta
decisão figurou desta forma:
Tendo a Constituição Federal estabelecido a competência concorrente entre a
União e os Estados para que legislem sobre meio ambiente, nada impede que
a lei estadual, considerando as características próprias do local, estabeleça
controles mais minuciosos sobre os experimentos realizados com
organismos geneticamente modificados, no caso soja transgênica (TRF,
2001).

Porém, segundo Antunes (2005a), o conceito defendido pelos autores de Direito Ambiental de
que as normas ambientais estaduais e municipais podem ser mais restritivas do que a
legislação federal “tem sido seguidamente rejeitado pelo STF, que não admite a possibilidade
de a legislação federal ter seu conteúdo esvaziado pela norma local” (ANTUNES, 2005a). E
foi de acordo com esse entendimento o STF decidiu a ação direta de inconstitucionalidade ADI 3035 contra a Lei paranaense 14.162/03, que considerou:
De fato, considerada apenas a Lei 8.974/95, tem-se um ato federal com
regramento que abrange toda a matéria tratada no ato estadual impugnado.
Nesse contexto, não parece razoável admitir a existência de um ato estadual
que, ao fixar disciplina de caráter nitidamente geral, acaba por afastar a
aplicação daquele ato federal (STF, 2005c).

E, quanto ao aspecto legal propriamente dito, sugere que o legislador federal, quando aprovou
o texto da lei 11.105/05, determinando que a decisão da CTNBio vincula os demais órgãos,
retirou dos Ministérios, principalmente do Meio Ambiente, a faculdade de decidir pela
exigência de estudos de impacto ambiental, bem como o licenciamento ambiental. E foi essa a
tônica do Congresso, nas palavras do relator:
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No que diz respeito à competência da CTNBio para deliberar sobre a questão
dos OGM entendemos ser caso em que a legislação especial derroga lei
geral. Ou seja, optamos no presente substitutivo por atribuir competência à
CTNBio para proceder à análise dos casos envolvendo OGM, inclusive para
deliberar sobre os casos em que efetivamente se constata significativa
degradação ambiental. A competência genérica para determinar os casos de
significativa degradação ambiental, exceto para OGM, continua sendo do
IBAMA (ALDO REBELO, 2004 apud ANTUNES, 2004a).

O CNBS decidirá sobre os aspectos de conveniência e oportunidade socioeconômicas e do
interesse nacional na liberação para uso comercial de OGM e seus derivados, conforme
dispõe o artigo artigo 8º, §1º, II da lei 11.105/05. Este permissivo confere um caráter político
à decisão do CNBS sobre a liberação de OGMs, diferentemente do que ocorre no processo
que tramita na CTNBio, onde apenas os aspectos científicos são considerados.
O aparato de responsabilização está previsto na lei 11.105/05. E é importante mencionar a
independência das três esferas de responsabilidade: civil, administrativa e penal. Portanto,
mesmo que o dano seja recuperado, as sanções administrativas e criminais poderão ser
apuradas pelos órgãos competentes.
Quanto à rotulagem, Antunes (2005b) tem fortes argumentos que podem sugerir a possível
causa para que, até o momento, não haja qualquer indício de produtos GM rotulados
colocados no mercado. Segundo o autor, o símbolo do rótulo para OGMs traz a “lembrança
visual daqueles que indicam perigo no trânsito, ou o que é pior, o perigo nuclear”
(ANTUNES, 2005b).
Antunes (2005b) afirma que “a rotulagem atemorizante do Ministério da Justiça será
altamente nociva quando se tratar, por exemplo, da adição de organismos geneticamente
modificados em alimentos com função terapêutica”, e segundo ele, o símbolo se aproxima de
uma “censura ideológica”.
Outra questão que está em discussão sobre a rotulagem é o artigo 40 da nova lei de
biossegurança que não disciplinou alimentos e ingredientes produzidos a partir de animais
alimentados com ração com ingredientes GM. Para Minaré (2005) a nova lei teria excluído
esses produtos da obrigatoriedade de rotulagem.
Por esse panorama dos sistemas regulatórios para atividades e produtos obtidos pela
tecnologia do DNA recombinante, é verificável que até o objeto da regulamentação é distinto.
Enquanto nos EUA a avaliação de segurança se preocupa com o produto, União Européia e
Brasil disciplinam o processo.
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CAPÍTULO IV

4 BIOTECNOLOGIA MODERNA: RISCO, INCERTEZA E IGNORÂNCIA

O desenvolvimento da biotecnologia trouxe consigo “preocupações, de caráter ambiental,
social e ético, a respeito de seus impactos” (ALBAGLI, 1998, p.104).
Logo após a descoberta da tecnologia do DNA recombinante, no início da década de 70,
segundo informações do relatório da Royal Society of Canada (2001), a comunidade científica
estava apreensiva quanto aos riscos que poderiam afetar a saúde humana e o meio ambiente.
Contra essa insegurança, segundo Berg et al. (1975 apud ROYAL SOCIETY OF CANADA,
2001) a comunidade científica se auto-impôs uma moratória nas pesquisas com DNA
recombinante até que fossem desenhadas as diretrizes para se apurar seguramente os riscos
dessa tecnologia.
Sistemas regulatórios foram então desenvolvidos para garantir a segurança tanto da
população, como do meio ambiente natural. Porém, esses sistemas foram desenvolvidos sobre
conhecimento acumulado em trabalhos com microrganismos, geralmente produzidos e
mantidos em sistemas de contenção, em laboratórios e/ou biorreatores, e que, segundo a Royal
Society of Canada (2001) estariam longe de representar as situações reais experimentadas na
produção e manejo em meios externos de plantas ou animais GM, organismos muito mais
complexos.
Segundo Albagli (1998), desde o final da década de 80, os organismos geneticamente
modificados têm sido um dos maiores alvos das atuais discussões sobre segurança. O fato de
que estes organismos nunca existiram na natureza e a preocupação com sua introdução
intencional ou não intencional no meio ambiente “vem sendo considerada um perigo
potencialmente exacerbado a mil, se comparado com os impactos já comprovados da
introdução de espécies exóticas no ambiente” (ALBAGLI, 1998, p.104-105).
Ainda segundo essa autora, muito embora a ciência esteja avançando no mapeamento
genético das espécies, em termos de segurança ainda se sabe muito pouco. A quebra da
barreira entre as espécies pela introdução artificial de genes e a troca de informação genética

124
entre espécies não aparentadas, acabou “tornando imprevisíveis os impactos que esses
experimentos podem causar ao escaparem para o meio ambiente” (ALBAGLI, 1998, p.105).
Para a Royal Society of Canada (2001), os “Governos têm sido forçados a lidar com esses
desafios, e temas como equivalência substancial e princípio da precaução têm dominado os
debates” (ROYAL SOCIETY OF CANADA, 2001, p.34).

4.1 Riscos Biotecnológicos

Os riscos biotecnológicos conferiram uma nova dimensão à estrutura do risco. Diferentemente
dos riscos naturais (maremoto, terremotos, escorregamentos) ou tecnológicos (industriais), a
medição e a previsibilidade daqueles eventos apresentam variáveis de incerteza e ignorância
que implicam no fato de “não somente escaparem à percepção sensorial e excederem à nossa
imaginação, mas também não poderem ser determinadas pela ciência” (BECK, 1997, p.17).
Não obstante ser da natureza do dano a completa ignorância das barreiras políticas, fruto da
ficção humana, os riscos em geral, segundo Beck (1992), nunca foram tão presentes em
incidência e magnitude, o que não impede que algumas pessoas, países ou regiões sejam mais
afetados que outros pelos riscos ambientais e tecnológicos.
Ulrick Beck, no final dos anos oitenta, propôs o risco como uma noção central para a
compreensão da sociedade, cunhando a expressão Sociedade do Risco, que corresponderia à
fase posterior à Sociedade Industrial. E conceitua:
No sentido de uma teoria social e de um diagnóstico de cultura, o conceito
de sociedade de risco designa um estágio da modernidade em que começam
a tomar corpo as ameaças produzidas até então no caminho da sociedade
industrial (BECK, 1992).

Segundo Nodari e Guerra (2001), conceitualmente, risco é a probabilidade de que uma
situação física com potencial de causar danos (PERIGO) possa ocorrer, em qualquer nível, em
decorrência da exposição durante um determinado espaço de tempo a essa situação. Lehmann
(2002) define risco como o resultado de pelo menos duas funções, a magnitude do dano e a
probabilidade dele ocorrer.
Na sociedade de risco, as “administrações de todos os níveis vêem-se em confronto com o
fato de que o que eles planejam ser um benefício para todos é percebido como uma praga por
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alguns e sofre sua oposição” (BECK, 1997, p.42). Essa resistência é imediatamente percebida
nos

“grupos

populacionais

imediatamente

afetados”

por

essas

atividades

ou

empreendimentos, tais como “novas vias expressas, instalações de incineração de lixo,
indústrias químicas, nucleares ou biotécnicas” (IBIDEM, p.42).
Oliveira (2003) afirma que até o momento os impactos dos OGMs no meio ambiente e na
saúde pública são uma incógnita e que “em ciência não estar provado não significa que não
exista” (OLIVEIRA, 2003, p.66).
Para Barret e Raffensperger (1999), alguns pesquisadores afirmam que a avaliação de risco na
liberação desses organismos no meio ambiente baseia-se em falsos positivos. Os defensores
da liberação em larga escala informam que em experimentos confinados não foi verificada
evidência de risco. E, nesta linha de raciocínio, defendem que, a não observação do risco ou a
evidência negativa da sua existência, são provas “científicas” da ausência do risco e
confirmam a segurança do experimento.
Lehmann (2002), Kriebel et al. (2001) e Nodari (2002) questionam essa posição e afirmam
que ausência da evidência do risco não é o mesmo que evidência de ausência do risco. Em
outras palavras, dizer que não foi verificado o risco obviamente não significa que não esteja
ocorrendo em níveis que o estado da arte da ciência ainda não conseguiu alcançar.
Segundo Barret e Raffensperger (1999):
No caso dos GEO (sigla em inglês para organismo geneticamente
engenheirado), evidência negativa, ou um argumento de “não observação de
dados”, é utilizado para dar suporte à hipótese de que os GEOs são seguros
(BARRET; RAFFENSPERGER, 1999, p.112).

Segundo Woalfenbarger e Phifer (2000 apud NODARI; GUERRA, 2001), em razão da
característica complexa do meio ambiente, nem todos os riscos associados à liberação dos
OGMs podem ser identificados e considerados, muito embora os protocolos e instrumentos
mais adequados de testes estejam sendo discutidos e desenvolvidos.

4.1.1 Avaliação de risco

Segundo Lehmann (2002), a avaliação de risco se tornou uma importante ferramenta nos
processos de tomada de decisão, em especial na década de 70, e juntamente com a análise de
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custo-benefício, auxiliam os processos decisórios com informações técnicas objetivando a
adoção de medidas preventivas em situações de risco. De maneira geral, Camadro (2004)
identifica quatro etapas interdependentes:
•

identificação do perigo: na qual é avaliado o tipo de conseqüência causada pelo risco
de exposição do agente;

•

estabelecimento de relações entre a quantidade da presença do agente (concentração
ou dose, população, etc.) e a severidade do perigo;

•

avaliação de grau de exposição ao perigo, em que são estudadas freqüência e
incidência de exposição ao perigo, na presença do agente em quantidades causadoras
de efeitos adversos;

•

caracterização do risco, em que é estimada a incidência de efeitos à saúde sob
diferentes condições de avaliação de exposição.

Para Lehmann (2002), a avaliação de risco é um processo puramente científico que lida
diretamente com situações possivelmente quantificáveis e ignora o desconhecido e qualquer
informação impossível de ser medida.
Para Valle (2001), a avaliação de risco é uma primeira etapa da análise de risco, que seria
seguida pelo gerenciamento e a comunicação dos riscos. O gerenciamento dos riscos utiliza os
dados da avaliação para uma política de gestão, sendo uma das etapas “a implantação de um
programa de biovigilância” (VALLE, 2001) e “normas regulamentadoras” (GLIDON, 1999
apud NODARI; GUERRA, 2001, p.90). A comunicação dos riscos “consiste no intercâmbio
interativo durante todo o processo de avaliação e de gerenciamento dos riscos” (IBIDEM,
p.90) entre os diferentes atores (consumidores, técnicos, tomadores de decisão, empresários,
etc.).
Segundo Raffensperger e Tickner (1999), a avaliação de risco tem se revelado um processo
extremamente moroso e caro. A simples avaliação de uma substância química pode levar mais
de cinco anos e custar algo em torno de U$5 milhões.
Organismos internacionais, como a UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ORGANIZATION - UNIDO (199-?), preocupados com o controle da interação dos produtos
geneticamente modificados com os convencionais elaboraram e vêm aperfeiçoando um
sistema de recomendações de boas práticas no uso da tecnologia do DNA recombinante.
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Recomendam que a avaliação de risco deve considerar atributos específicos de segurança para
cada área de investigação:
a) Riscos para a Saúde Humana: patogenicidade; toxicidade; alergenicidade;
b) Riscos na Agricultura: instabilidade genética; super-ervas; cruzamento com espécies
silvestres;
c) Riscos para o Meio Ambiente: potencial de competição; potencial para indução de
mudanças genéticas: efeitos sobre organismos não-alvo; ecotoxicidade; potencial para
monitoramento e controle.
O Decreto brasileiro 5.591/05 que regulamenta a Lei 11.105/05 (Lei de Biossegurança)
determina que sejam utilizados os seguintes parâmetros para classificação dos riscos de
OGMs, até que a CTNBio faça a reavaliação dessas condições:
Classe de Risco I: compreende os organismos que preenchem os seguintes
critérios. A. Organismo receptor ou parental: não-patogênico; isento de
agentes adventícios; com amplo histórico documentado de utilização segura,
ou a incorporação de barreiras biológicas que, sem interferir no crescimento
ótimo em reator ou fermentador, permita uma sobrevivência e multiplicação
limitadas, sem efeitos negativos para o meio ambiente; B. Vetor/inserto:
deve ser adequadamente caracterizado e desprovido de seqüências nocivas
conhecidas; deve ser de tamanho limitado, no que for possível, às seqüências
genéticas necessárias para realizar a função projetada; não deve incrementar
a estabilidade do organismo modificado no meio ambiente; deve ser
escassamente mobilizável; não deve transmitir nenhum marcador de
resistência a organismos que, de acordo com os conhecimentos disponíveis,
não o adquira de forma natural; C. Organismos geneticamente modificados:
não-patogênicos; que ofereçam a mesma segurança que o organismo
receptor ou parental no reator ou fermentador, mas com sobrevivência ou
multiplicação limitadas, sem efeitos negativos para o meio ambiente; D.
Outros organismos geneticamente modificados que poderiam incluir-se na
Classe de Risco I, desde que reúnam as condições estipuladas no item C
anterior: microorganismos construídos inteiramente a partir de um único
receptor procariótico (incluindo plasmídeos e vírus endógenos) ou de um
único receptor eucariótico (incluindo seus cloroplastos, mitocôndrias e
plasmídeos, mas excluindo os vírus) e organismos compostos inteiramente
por seqüências genéticas de diferentes espécies que troquem tais seqüências
mediante processos fisiológicos conhecidos; Classe de Risco II: todos
aqueles não incluídos na Classe de Risco I (BRASIL, 2005).

4.1.2 Análise de custo-benefício

Para Raffensperger e Tickler (1999), a análise de custo-benefício foi uma ferramenta
desenvolvida juntamente com a avaliação de risco na década de 70. Foram largamente
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utilizadas para estudar problemas mecânicos e estruturais de grandes obras, como ferrovias e
construção de pontes, em que processos e parâmetros são bem definidos e facilmente
mensurados.
Ashford (1999) acrescenta que este tipo de análise tem por objetivo descrever, tão
exaustivamente quanto possível o objeto e quantificar as vantagens e desvantagens sócioeconômicas e ambientais associadas ao estudo. A quantificação, numa mesma unidade
monetária, de todos os impactos (econômico, social e ambiental) fornece mais uma
ferramenta de apoio a decisões futuras.
Ainda segundo Ashford (1999), o ponto de partida para a aplicação desta técnica consiste
numa explicitação detalhada da totalidade dos diferentes custos e benefícios, assim como dos
sistemas de avaliação a serem adotados para cada um. As principais dificuldades consistem na
quantificação dos custos e dos benefícios e na atribuição de valor monetário a bens que não
possuem valor de mercado (uma paisagem, saúde, meio ambiente).
Teoricamente, a análise de custo-benefício tem por método relacionar e prever a
probabilidade

de

ocorrência

de

aspectos

positivos

e

negativos

de

uma

dada

tecnologia/produto. Auxilia prioritariamente na elaboração de políticas públicas nas áreas da
saúde, segurança e meio ambiente, conforme conclusão de Ashford (1999).

4.2 OGMs e os benefícios e ameaças para o meio ambiente

Para Freese e Schubert (2004) o uso da tecnologia do DNA recombinante tem gerado grandes
interesses, muito embora refletido também preocupações por todo o mundo. A comunidade
científica e o público estão divididos sobre os questionamentos (rotulagem, segurança,
patente, aspectos econômicos, culturais e éticos) oriundos dos produtos dessa tecnologia.
Guivant (2001) descreve a polêmica dos transgênicos como um conflito global em torno dos
riscos com diferentes posições e atores, entre leigos e peritos, “influências políticas, poder das
corporações, velocidade da mudança tecnológica, problemas éticos, efeitos econômicos
diversos” (GUIVANT, 2001, p.106).
Segundo Oliveira (2003), os cientistas se dividem entre os grupos antagônicos que discutem a
adoção dessa tecnologia. Lewgoy (2000) os classifica como “grupo triunfalista” e “grupo dos
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críticos”. Guivant (2001) em uma tentativa de focalizar o debate e suas alianças caracteriza as
duas coalizões.
Guivant (2001) identifica dois grupos na coalizão contra. O primeiro formado pelo que ela
denominou “atores sociais convencionais”, como o Partido dos Trabalhadores (PT) e o
Movimento dos Sem Terra (MST), cujo discurso “classista, contra a globalização, o
imperialismo, as multinacionais” tem seu foco principal nos aspectos econômicos e políticos
da questão. Aliados a este grupo contra, estão as Organizações não Governamentais - ONGs,
como o Greenpeace, grupos que representam os consumidores, como a Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor - PROCON, Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, agências
governamentais e cientistas, com novos discursos políticos e que fizeram das ações legais os
meios para reivindicar, entre outras coisas, rotulagem e aplicação do princípio da precaução
dentro de uma panorama desenhado sobre incertezas.
A favor dos transgênicos, Guivant (2001) destaca a atuação das empresas de biotecnologia e
de cientistas, cuja linha de argumentação está pautada no “caráter científico convencional,
identificando os setores contrários como irracionais, desinformados, catastrofistas e contra o
progresso”, caracterizado pela “pouca flexibilidade para reconhecer as limitações do
conhecimento científico para captar os níveis de incerteza e indeterminações das novas
tecnologias” (GUIVANT, 2001, p.108).
Para Dale, Clarke e Fontes (2002), as mudanças nas práticas agrícolas têm levantado
questionamentos sobre os possíveis impactos no meio ambiente.
Wolfenbarger e Phifer elaboraram em 2000 uma revisão com setenta e sete referências e notas
sobre informações empíricas publicadas e disponíveis em revistas indexadas sobre os
potenciais benefícios e ameaças das plantas geneticamente modificadas para o meio ambiente.
Como esse trabalho não se refere apenas a plantas GM, mas a qualquer uso da biotecnologia
moderna, a seguir, serão apontados alguns argumentos defendidos pelos dois grupos
antagônicos no tocante aos benefícios e ameaças dos organismos geneticamente modificados
ao meio ambiente.
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4.2.1 Os benefícios para o meio ambiente

Segundo Abramson (2002) e Gregory (2002) é possível obter redução do uso de inseticidas
e fungicidas químicos, com lavouras GM, e para Abramson (2002) as plantas tolerantes a
herbicidas permitem o uso de agroquímicos de menor risco.
Pinazza e Alimandro (1998 apud CAVALLI, 2001), concordam que a moderna biotecnologia
possui o potencial de não impactar negativamente o meio ambiente e ainda reduzir o uso
de agroquímicos.
Gregory (2002) também sugere a possibilidade de maior adaptação da cultivar GM a
qualquer clima e solo.
Segundo Gaylarde, Bellinaso e Manfio (2005), a biorremediação é um processo que utiliza
organismos vivos (em geral plantas e microrganismos) como alternativa para remover ou
reduzir o impacto de poluentes no meio ambiente. Ainda segundos os autores, substâncias
recalcitrantes (agrotóxicos, corantes, fármacos, polímeros e plásticos), de difícil degradação
vêm sendo introduzidas no meio ambiente desde início do século XX e o uso de
microrganismos GM pode oferecer possibilidades de contornar as limitações dos processos
tradicionais de biorremediação, por meio, por exemplo, do aumento da taxa de degradação do
organismo.
Dunwell (1999) cita alguns estudos que sugerem a eficácia de plantas em processos de
remediação de áreas contaminadas (fitorremediação):
•

magnólia (álamo): que combate o mercúrio, conforme Rugh et al. (1998);

•

mostarda: que possui tolerância a cádmio, conforme Zhu et al. (1999);

•

tabaco: expressa inúmeras enzimas capazes de degradar hidrocarbonetos, conforme
Dunwell (1999), e

•

espécies de árvores: capazes de reduzir a quantidade de óxido de nitrogênio (N2O)
dos centros urbanos, conforme Dunwell (1999).

Muito embora os benefícios que podem ser percebidos com o uso de organismos vivos para
processos de remediação, Balan e Schenberg (2002) lembram que o comportamento desses
organismos fora do laboratório e o tipo de interações ambientais ocasionadas por
recombinações ou mutações ainda são pouco conhecidos e os estudos sobre os potenciais
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impactos são caros e de longa duração, inviabilizando a pressão para introdução imediata
dessa tecnologia.
Para Balan e Schenberg (2002), com o objetivo de superar esses obstáculos pesquisadores
estão em busca de sistemas de contenção desses organismos. Uma possibilidade são os
sistemas biológicos de contenção que podem se basear na debilitação das linhagens GM que
tornam o organismo incapaz de competir com outros organismos em ambiente fora de
laboratório ou sistemas suicidas, nos quais há a indução de uma proteína letal pelo próprio
organismo. Segundo as autoras, Molin e seus colaboradores desenvolveram o primeiro
sistema suicida em 1987 para bactérias e plasmídeos. Em 1999 Balan defendeu sua tese de
doutorado sobre sistema suicida para leveduras como instrumento de biossegurança, muito
embora haja ressalvas em considerá-lo um método ótimo do ponto de vista da segurança
ambiental em razão das mutações verificadas “que tornam a célula insensível à proteína
assassina” ocasionando uma “alta proporção de células sobreviventes” (BALAN e
SCHENBERG, 2002, p.563). Outra questão a ser levada em conta, é a possibilidade de uso
desses sistemas suicidas para plantas (terminator) que já foram objeto de patente americana
(US Patent 5,107,065), mas no Brasil são vedadas, e sua prática constitui crime com pena de
até cinco anos de reclusão e multa, prevista na Lei 11.105/05, artigos 6º, VII e 28, além de
não estarem de acordo com o Sistema Nacional de Sementes e Mudas que autoriza ao
agricultor familiar, indígena ou assentado de reforma agrária a reserva de parte da produção
agrícola para uso próprio como semente ou muda, conforme artigo 2º, XLIII da Lei 10.711/03
e artigo 114 do Decreto 5.153/04.

4.2.2 As ameaças para o meio ambiente

Para Traavik, segundo N55 EXCHANGING (2002), há na literatura poucos dados
divulgados sobre os impactos dos OGMs, que, segundo o autor, se deve a uma série de
motivos por ele sugeridos:
•

falta de verba pública para as pesquisas que inviabilizam resultados imparciais;

•

tempo relativamente pequeno para se apurar alterações em ecossistemas complexos; a
inexistência de rotulagem desses produtos torna impossível o rastreamento,
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descartando-se a possibilidade de se determinar em uma população quem se alimenta e
quem não se alimenta de produtos transgênicos ou seus derivados, e
•

os métodos desenvolvidos para avaliação de riscos de alimentos que tiveram
incorporados elementos químicos ou aditivos não são aproveitados para as pesquisas
com os derivados de produtos transgênicos, sendo necessário o desenvolvimento de
novos métodos mais complexos e sem precedentes.

Altieri e Rosset (1999) concordam que os recursos disponíveis para avaliações de risco de
OGMs são muito limitados.
Para Balan e Schenberg (2002) ainda pouco se sabe sobre o comportamento dos OGMs fora
dos laboratórios e as interferências (recombinações ou mutações) que podem ocorrer no meio
ambiente.
Por outro lado, Tappeser, Eckelkamp e Weber (2001) defendem que há várias pesquisas sobre
os efeitos indesejados dos OGMs no meio ambiente, porém esse material se encontra disperso
nos mais diversos tipos de publicações. Em função da dificuldade de acesso a essas
informações científicas é que as autoras promoveram em 2001 a reunião sistemática desse
material para favorecer futuras “avaliações de risco e monitoramento” desses organismos
(IBIDEM, p.3). Esta revisão que reuniu estudos sobre microrganismos, plantas e animais GM
é fundamental para trabalhos que pretendam fazer uma análise aprofundada dos resultados
científicos sobre OGMs. Para a presente pesquisa é fonte de evidência que suporta a adoção
do princípio da precaução.
Estudo conduzido com canola sugeriu que a posição do transgene no cromossomo é capaz de
influenciar sua expressão e a instabilidade do transgene tem sido motivo de preocupação na
comunidade científica, como afirma Dale et al. (1998):
Em recente levantamento em pelo menos trinta empresas que desenvolvem
plantas transgênicas para uso na agricultura, todas elas verificaram alguma
instabilidade transgênica ... Em recente estudo em nosso laboratório, cem
linhagens de canola (Brassica napus) transgênicas foram produzidas e
metade delas apresentou instabilidade ou comportamento transgene
incomum ... (DALE et al., 1998).

Birch et al. (1999) em experimento de laboratório demonstraram que a toxina Bt de
variedades GM pode afetar insetos não alvo que se alimentam das pragas presentes nestas
lavouras por meio da bioacumulação. Losey, Rayor e Carter (1999) e Hansen Jesse e Obrycki
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(2000) também afirmaram que insetos não alvo, como as borboletas monarcas, que se
alimentam das folhas da planta GM podem ser afetados por se alimentarem do pólen das
cultivares Bt.
Devem igualmente ser considerados os riscos associados aos microrganismos GM que são
liberados em larga escala no meio ambiente que podem ser provenientes de estações de
tratamento de esgoto, biorremediação, fermentações diversas, inclusive produção de vinho,
que para Giddings (1998) mesmo com baixa probabilidade de ocorrer algum efeito poderá
com suficiente freqüência causar algum dano. Deve-se questionar sobre esses OGMs: “eles
sobreviverão no meio ambiente?; se reproduzirão?; se espalharão para outros locais?;
causarão danos ao ambiente? e transferirão os genes para outros organismo no ambiente?”
(GAYLARDE; BELLINASO; MANFIO, 2005, p.40). Segundo os autores, essas ameaças não
são insuperáveis e estudos estão sendo desenvolvidos para aprimorar a técnica.
Não obstante esses pontos de risco ambiental apontados, Nodari e Guerra (2001), consideram
que o fluxo gênico pode ocasionar “poluição genética, por meio da transferência vertical e
horizontal” (NODARI e GUERRA, 2001, p.93), cujos efeitos podem ser considerados uma
grave ameaça ao meio ambiente.

4.2.2.1 Fluxo Gênico24

Em razão da importância desse tema, foi feita a opção por tratá-lo em capítulo próprio,
adotando separadamente as duas formas de transferência de genes (vertical e horizontal) e as
implicações próprias de cada uma.

24

Segundo Torres et al., fluxo gênico é a “capacidade de troca natural de genes entre organismos relacionados”
(TORRES et al., 2000, p.53).
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4.2.2.1.1 Transferência vertical de genes e o estudo da Agência Ambiental Européia –
EEA (sigla em inglês) sobre coexistência e super-ervas

A transferência vertical “refere-se ao acasalamento sexual entre indivíduos sexualmente
compatíveis, geralmente da mesma espécie e, raramente, de espécies afins” (NODARI;
GUERRA, 2001, p.93).
O fluxo gênico entre mesmas cultivares de plantações próximas “é um fenômeno natural”
(UE, 2005) e a maior implicação está em garantir ao produtor rural o direito de escolha do
sistema de produção convencional, orgânico ou transgênico (coexistência).
A EEA (2002) se revela igualmente apreensiva quanto aos impactos agronômicos negativos
provenientes da transferência de características de uma cultivar GM para outra convencional,
que podem “reduzir a qualidade da variedade convencional e orgânica conduzindo a
alterações de performance e de mercado” (EEA, 2002, p.10-11).
Apesar dos poucos estudos sobre invasibilidade no meio ambiente de espécies domesticadas
com características GM, a Royal Society of Canada (2001) afirma que é pouco provável que a
cultivar GM se torne invasiva, “isto porque, a maioria das espécies cultiváveis de hoje (milho,
arroz, trigo, grãos) foram submetidas a intensos processos de seleção artificial por longos
períodos para características com baixa sobrevivência sobre a maioria das condições naturais”
(ROYAL SOCIETY OF CANADA, 2001, p.121). Porém, segundo este relatório, a
possibilidade aumenta para os casos em que a cultivar tem um curto histórico de
domesticação por processos de seleção artificial, como é o caso daquelas utilizadas em
horticulturas, florestais e pastagem. Neste caso, a cultivar mantém vários traços comuns com
suas parentes silvestres, aumentando as chances de transferência das características GM.
Derksen e Watson, 1999; Downey, 1999; Topinka et al., 1999 (apud ROYAL SOCIETY OF
CANADA, 2001) relataram que no Canadá, casos de canola, que é uma cultivar com histórico
de domesticação relativamente recente, evidenciaram o cruzamento dessa cultivar resistente a
diferentes classes de herbicidas, resultando em plantas com múltiplas resistências, e em
alguns casos, resistência dupla e tripla, forçando ao manejo com antigos herbicidas, “alguns
dos quais menos benignos ao meio ambiente do que os novos”. (ROYAL SOCIETY OF
CANADA, 2001, p.122 -123).
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O professor Ignácio Chapela (2001) da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos
divulgou um estudo no qual detectou a presença de milho de variedades geneticamente
modificadas em plantações convencionais no México.
Segundo informações da GMO Compass (2005), a contaminação das culturas convencionais
pelas OGMs, pode ocorrer de várias maneiras: pela semente, polinização cruzada, no
transporte, estocagem e processamento.
Para a EEA (2002) outra preocupação está em descobrir se a cultivar GM possui parentes
silvestres e a probabilidade de cruzamento entre elas. Segundo a EEA (2002) a possibilidade
de hibridização25 da cultivar GM com parentes selvagens e a introgressão26 de características
GM de resistência a herbicidas pode fazer com que a planta silvestre se torne uma ameaça
econômica como erva daninha ou uma ameaça para o meio ambiente com grande capacidade
de competição nas comunidades naturais. Esta transferência de pólen entre a cultivar GM e
parentes silvestres “pode levar à criação de super-ervas daninhas” (LUTMAN, 1999 apud
ALTIERI; ROSSET, 1999).
Segundo a EEA (2002) a hibridização é fator importante na evolução das espécies, e, muito
embora, a espécie originada muito freqüentemente ser estéril, existe a possibilidade da
população se desenvolver.
Ainda segundo a Agência, a possibilidade de introgressão de genes de plantas GM em
algumas espécies selvagens é real em razão da compatibilidade sexual com certas variedades
comerciais.
Em 2002, a EEA publicou relatório descrevendo o comportamento do fluxo gênico de
algumas variedades geneticamente modificadas (canola, beterraba, batata, milho, trigo,
cevada e algumas frutas) que poderá ser utilizado na formulação de políticas públicas sobre
coexistência.
Este estudo, segundo a EEA (2002), foi proposto como um projeto especial para o Parlamento
Europeu, em 2000, sobre tecnologias que envolvessem complexidade científica e incertezas,
como é o caso de OGMs e dos produtos químicos. O propósito era fazer com que esses
resultados chegassem até a população e seus representantes para serem utilizados como
ferramentas de decisão política e aplicação do princípio da precaução.
25

Hibridização é “o cruzamento cruzado de indivíduos geneticamente não semelhantes” (EEA, 2002, p.12).
Introgressão é a “incorporação gradual de genes de uma espécie para outra, mediante cruzamento entre dois
progenitores, gerando um híbrido que é retrocruzado, diversas vezes, com uma das espécies parentais”
(TORRES ET AL., 2000,P.69).
26

136
A fim de reduzir trabalho e evitar a duplicidade de resultados, a EEA uniu-se à Fundação
Européia de Ciência (ESF, sigla em inglês), que já possuía um trabalho sobre OGMs
denominado “Avaliação do Impacto de Plantas GM”, datado de 1999, que contou com a
participação de cientistas de mais de 10 países, para revisar e atualizar os dados já obtidos até
o momento por este estudo.
As variedades foram escolhidas em razão do grande volume de produção GM, bem como por
“estarem prestes de serem liberadas comercialmente na União Européia” (EUROPEAN
ENVIRONMENTAL AGENCY, 2002, p.7).
Segundo este estudo, as variações nos níveis de fluxo gênico das variedades analisadas
dependem de diferentes características de produção de pólen, dispersão e capacidade de
autocruzamento, conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Variações nos Níveis de Fluxo Gênico por variedades de plantas GM
FREQÜÊNCIA DE FLUXO GÊNICO EM CRUZAMENTOS
ESPÉCIES
PARA ESPÉCIES
APARENTADAS

PARA A MESMA ESPÉCIE
CANOLA

Alto

Alto

BETERRABA

Médio para Alto

Médio para Alto

MILHO

Médio para Alto

BATATA

Baixo

Baixo

TRIGO

Baixo

Baixo

CEVADA

Baixo

Baixo

Médio para Alto

Médio para Alto

Médio para Alto

Médio para Alto

MORANGO, MAÇÃ, UVA,
PÊSSEGO
AMORA, FRAMBOESA,
GROSELHA

Fonte: (EEA/SWEET apud EEA, 2002, p.9)

São desconhecidos parentes
silvestres na Europa
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O relatório apontou os seguintes fatores que podem afetar a dispersão do pólen e a polinização
cruzada das espécies (EEA, 2002, p.11-12):
•

tamanho da fonte de emissão do pólen e dispersão;

•

vetores de polinização;

•

fatores ambientais (tempo, ambiente local e barreiras físicas);

•

viabilidade do pólen e habilidade competitiva;

•

níveis de cruzamento da espécie, e

•

grau de sincronismo na floração.

Segundo esse estudo, as principais alterações genéticas da canola foram a introdução de
genes que conferiram tolerância a herbicidas e a modificação da quantidade e o tipo de óleo
produzido. Esta cultivar foi considerada “de alto risco para fluxo gênico, tanto para a mesma
espécie como para aparentadas silvestres. Em escala de plantio, pequenos níveis de fluxo
gênico vão ocorrer em longas distâncias e por isso um completo isolamento genético será
difícil de manter” (EEA, 2002, p.7). No pós-plantio é previsível a ocorrência de “plantas que
carreguem genes de múltipla resistência” sendo necessário o manejo “com diferentes
herbicidas” (IBIDEM, p.7). O relatório reconhece outros estudos que evidenciam que o pólen
da canola pode ser disperso pelo vento ou por insetos e permanecer viável mesmo após
“distâncias consideráveis” (EEA, 2002, p.16). Segundo Mesquida e Bernard (1982 apud EEA,
2002), o pólen da canola pode permanecer viável por um período de 24 horas até uma
semana. Ramsay et al. (1999 apud EEA, 2002) realizaram uma pesquisa na Escócia sobre
colônias de abelhas e verificaram que poderiam ser encontradas forrageando sobre plantações
a 5 quilômetros da colméia. Com esta constatação, foi possível prever que “teoricamente
existe um potencial para que o pólen (da canola) seja transferido por distâncias de até 10
quilômetros pela mistura de abelhas forrageando em diferentes direções a partir da colméia”
(EEA, 2002, p.16). Segundo modelos de sistemas produtivos propostos por Colbach et al.
(1999 apud EEA, 2002), o plantio de canola GM em uma área de fazenda, pode levar à
formação de bancos de sementes e ocorrência voluntária de população de canola em outra
parte dessas terras. O relatório concluiu que a “criação de erva daninha tolerante a herbicida é
possível” (EEA, 2002, p.56) em razão do alto risco de hibridização da variedade GM com
suas aparentadas silvestres, bem como a possibilidade de introgressão nestas espécies. Para
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produção agrícola, o isolamento recomendado de 100 metros “manterá níveis de polinização
cruzada abaixo de 0,5% na maioria das culturas férteis” (EEA, 2002, p.56).
Segundo a EEA (2002), a beterraba foi modificada geneticamente para desenvolver
resistência a herbicidas e a vírus. Uma nova variedade resistente a insetos ainda “está em
estágio muito preliminar de desenvolvimento” (IBIDEM, p.27). A beterraba é considerada
“de médio a alto risco para fluxo gênico, tanto para a mesma espécie como para aparentadas
silvestres. Foi registrado alto nível de pólen de beterraba a distâncias de mais de 1 quilômetro
com relativa freqüência” (EEA, 2002, p.7). Também foi relatada a ocorrência de hibridização
e introgressão entre a beterraba cultivada e uma aparentada silvestre, que tornariam “mais
difícil para controlar com tratamentos químicos” (EEA, 2002, p.57). Apesar de a beterraba ser
polinizada por insetos, Vigouroux et al. (1999 apud EEA, 2002) concluíram que o vento é seu
maior polinizador. Delanoy et al. (2000 apud EEA, 2002) estudaram a persistência da semente
de beterraba no solo e constataram que com “um único cultivo de beterraba GM o banco de
sementes começa a reduzir após 15 a 20 anos” (DELANOY et al., 2000 apud EEA, 2002,
p.32-33).
A batata recebeu genes para resistência a fungo, a bactéria, insetos, nematóides, e herbicidas,
teve o conteúdo de amido alterado e inseridos genes longa-vida. Foi considerada uma cultivar
com “baixo risco para fluxo gênico, tanto para a mesma espécie como para aparentadas
silvestres” (EEA, 2002, p.7). A razão está, segundo este relatório, no fato de que a “muda”
semeada não sofre qualquer influência de novo pólen. Por outro lado, as áreas de produção de
sementes foram consideradas de alto risco em razão da “probabilidade de polinização
cruzada” (IBIDEM, p.7-8). Nos estudos sobre a dispersão do pólen, “a maioria dos estudos de
campo detectou pólen a uma distância máxima de 20 metros da fonte de origem” (IBIDEM,
p.37). Quanto à hibridização e introgressão natural, o relatório conclui que é improvável que
ocorra na Europa.
Diferentemente das outras variedades transgênicas, o processo de transformação genética do
milho, segundo a EEA (2002), utilizou a técnica de biobalística, porque não foi muito fácil
utilizando os recursos de Agrobacterium. “Muitas construções contêm marcadores seletivos
resistentes a antibióticos, tolerância ao glufosinato, glifosato e bialafos” (EEA, 2002, p.38). E
a introdução do gene do Bacillus thuringiensis que expressa uma toxina “representa uma
mudança significante nas práticas de manejo de pragas” (IBIDEM, p.38). Segundo o relatório,
esta variedade apresenta “de médio a alto risco para fluxo gênico para a mesma espécie”
(IBIDEM, p.8). Estudos apontados pela EEA (2002) verificaram a possibilidade de
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cruzamento de milho GM com convencional a uma distância de até 800 metros da cultura
GM, acima e muito além daquela distância de isolamento de 200 metros recomendada. Os
estudos de Emberlin (1999 apud EEA, 2002) verificaram ainda que o pólen do milho pode se
conservar viável de 24 horas a alguns dias, dependendo das condições climáticas. O relatório
indica que “os 200 metros de distância recomendados para isolamento manterão a pureza de
99% na maioria dos casos” (IBIDEM, p.57) e constatou que o milho tem poucas chances de
sobrevivência fora do cultivo e não foram identificadas espécies silvestres na Europa que
pudessem com ele hibridizar.
As características alteradas no trigo foram a introdução de genes de resistência a fungos e a
insetos, bem como manipulação do ciclo de vida e qualidade dos grãos, em especial
“melhorando as características de cozedura da farinha” (EEA, 2002, p.44). Segundo o
relatório, o trigo “pode ser descrito como uma variedade de baixo risco para fluxo gênico,
tanto para a mesma espécie como para aparentadas silvestres” (IBIDEM, p.8), em razão da
polinização cruzada dessa espécie não ultrapassar os 2% da florada fazendo com que cruze,
segundo o relatório, apenas com as plantas bem próximas. Contudo, a EEA (2002) registra
que já foi verificada a ocorrência de polinização cruzada a 20 metros da origem.
A cevada, nos últimos anos foi cultivada em 91 milhões de hectares pelo mundo, segundo
Mathre (1997 apud EEA, 2002), sendo considerado o quarto cereal mais cultivado pelo
mundo, depois do trigo, milho e arroz. Segundo DoE (1994 apud EEA, 2002), as alterações
genéticas têm envolvido melhoria de rendimento e resistência a doenças, bem como
“modificação na composição do amido” (MANNONEN et al. apud EEA, 2002, p.46). O
relatório considerou a cevada uma variedade com “baixo risco para fluxo gênico, tanto para a
mesma espécie como para aparentadas silvestres” (EEA, 2002, p.8), em razão da sua
reprodução ser por autofertilização e da “baixa produção de pólen, fazendo com que a
polinização cruzada ocorra entre plantas vizinhas” (IBIDEM, p.8). No entanto, alguns poucos
eventos de polinização cruzada foram verificados a uma distância de 60 metros da origem,
mas mesmo assim a EEA (2002) sugere que uma barreira de isolamento de 1 metro seria
suficiente para manter níveis aceitáveis de contaminação.
Com relação às frutas, a EEA (2002) entende que é possível que para morango, maçã, uva e
pêssego “ocorra fluxo gênico de espécies GM para mesmas espécies como para aparentadas
silvestres” (EEA, 2002, p.8) em razão das tendências de polinização cruzada e hibridização
dessas espécies.
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E, finalmente, para amora, framboesa e groselha, o estudo concluiu que é “mais difícil de
prever” (EEA, 2002, p.8) a probabilidade de ocorrência de fluxo gênico, em especial pela
indisponibilidade de informações, mas em razão das características reprodutivas dessas
espécies é provável que ocorra.
O relatório termina com algumas considerações e recomendações sobre fluxo gênico entre
mesmas culturas e para aparentadas silvestres, bem como sugere o desenvolvimento de
sistemas de contenção físicas e/ou biológicas.
Os métodos de controle para dispersão de pólen podem ser de natureza biológica ou física.
Como barreira biológica, a EEA (2002) aponta para alguns estudos que estão em andamento e
consideram a possibilidade de inibição da floração até a tecnologia que torna a semente estéril
(Terminator), esta última vedada no Brasil pela Lei 11.105/05 por impedir que as sementes
sejam reservadas pelo agricultor e por ele plantadas na próxima safra.
Foram propostas zonas de isolamento e barreiras vegetais como formas físicas para conter o
fluxo gênico. O sistema de isolamento consiste na criação de um cinturão ao redor da cultura
GM sem cobertura vegetal ou uma cultura qualquer que não permita polinização por insetos,
de modo a desencorajar a saída desses insetos polinizadores da área plantada com OGM.
A barreira vegetal “é uma margem de cultura não GM da mesma espécie plantada ao redor da
variedade GM com o objetivo de ‘absorver’ o pólen GM” (EEA, 2002, p.61).
Na intenção de minimizar o fluxo gênico entre mesmas culturas, a EEA (2002) recomenda
algumas ações na agricultura:
•

revisão das atuais distâncias de isolamento para algumas culturas;

•

ampliação da distância de isolamento das culturas GM em comparação àquelas
convencionadas para culturas não GM;

•

uso de barreiras vegetais, principalmente para culturas onde se deseja preservar a
pureza da espécie;

•

troca de informações sobre as práticas agrícolas de culturas utilizadas entre os
agricultores para facilitar o manejo;

•

utilização de sistemas de manejo para reduzir a dispersão de sementes GM e formação
de bancos de sementes e população espontânea;

•

remoção de populações espontâneas GM antes do plantio de culturas não GM, e
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•

estímulo ao desenvolvimento de métodos biológicos de restrição de dispersão de
OGMs.

No controle de fluxo gênico para parentes silvestres a EEA (2002) recomenda mais pesquisa
nas seguintes questões:
•

níveis de hibridização e introgressão entre espécies convencionais e parentes
silvestres, bem como o comportamento do híbrido;

•

identificação geográfica da distribuição das espécies GM e todas as espécies silvestres
com as quais exista a possibilidade de hibridização;

•

as circunstâncias e o comportamento da transferência de genes nas diferentes espécies
para possibilitar o entendimento dos princípios ecológicos envolvidos;

•

estudo da estabilidade da expressão gênica em diversas gerações e em diferentes
genótipos, e

•

elaboração de protocolos para teste sobre o efeitos dos transgenes sobre os híbridos
para permitir o extermínio de parentes silvestres e avaliação de risco caso a caso.

4.2.2.1.1.1 Regulamentando a coexistência

Na tentativa de solucionar o problema de coexistência de culturas, a União Européia
acrescentou o artigo 26 “a” à diretiva 2001/18/CE, que prevê “medidas para evitar a presença
não intencional de OGMs em lavouras de variedades de plantas convencionais” (UNIÃO
EUROPÉIA, 2001).
Em julho de 2003, a Comissão Européia publicou diretrizes, determinando que cada paísmembro adotasse regras de coexistência de cultivo orgânico, convencional e geneticamente
modificado para “garantir que todas as práticas de produção estivessem disponíveis para os
produtores rurais europeus” (U.S. MISSION TO THE EUROPEAN UNION, 2005).
Segundo informações da GMO Compass (2006) Portugal e Alemanha já possuem regras para
coexistência e Espanha, República Tcheca e França terão implementadas as suas até final de
2006.
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Segundo a U.S. MISSION TO THE EUROPEAN UNION (2005) os pontos mais importantes
dessas diretrizes são:
•

as medidas de coexistência devem ser eficientes, economicamente viáveis e
proporcionais;

•

a escolha dessas medidas deve considerar aspectos regionais e locais bem como as
características naturais da cultura;

•

os Estados-membros devem verificar se seus sistemas legais atendem as questões
sobre responsabilidades por contaminação de lavouras, e

•

devem ser considerados os seguintes fatores no desenvolvimento de estratégias
nacionais: nível pretendido de coexistência; tipos de contaminação (escape gênico,
contaminação de culturas, plantas voluntárias).

Em março de 2006, a Comissão das Comunidades Européias publicou relatório que
encaminhou para o Conselho e para o Parlamento Europeu sobre a aplicação de medidas
nacionais sobre a coexistência de culturas geneticamente modificadas com culturas
convencionais e orgânicas atualmente adotadas pelos Estados-Membros. Segundo informação
disponível na página da web da União Européia (2006), este relatório teve por base a análise
das legislações nacionais em vigor e dos projetos de lei sobre coexistência, bem como
informações obtidas junto a peritos pertencentes à Rede de Coordenação sobre Coexistência COEX-NET, que conduziram para a conclusão de que há ainda grande disparidade entre as
medidas nacionais adotadas pelos Estados-Membros atribuída, segundo o relatório (União
Européia, 2006), à limitada experiência com culturas GM confinada a certas regiões da
Comunidade. Além das características regionais próprias dos Estados-Membros, a
fragmentação das investigações científicas sobre coexistência também contribui para a
multiplicação de medidas nacionais.
Mais recentemente a Comissão Européia associada a outros Institutos de Pesquisa publicou
estudos sobre a presença não intencional de características GM em culturas não GM de milho,
beterraba e algodão. Este estudo, segundo Messean et al (2006) foi baseado em modelos de
simulação e pareceres de peritos e admitiu a possibilidade de coexistência entre culturas GM e
não GM dentro dos parâmetros de 0,9% de presença não intencional, determinados pela
legislação da União Européia. Ficou como recomendação a adoção de certas mudanças nas
práticas agrícolas para as culturas de milho, principalmente, como a ampliação da área de
isolamento de 200 a 300 metros para 400 a 600 metros.
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O Brasil, igualmente, precisa enfrentar o desafio da coexistência não só para garantir aos
produtores rurais o direito de escolha, mas, principalmente, estabelecer níveis de segurança a
fim de preservar as espécies endêmicas, como o algodão.
Estudos como estes desenvolvidos pela Agência Ambiental Européia e incentivados pela
Comissão Européia devem inspirar o Brasil a fomentar pesquisas de instituições científicas
para, pelo menos, estabelecer as distâncias para as zonas de isolamento e as barreiras
apropriadas para as realidades ambientais do país.
O sistema legal deve estar bem aparelhado para prever os casos de contaminações acidentais e
evitar o risco de ações judiciais serem movidas pelas empresas de biotecnologia detentoras de
patente sobre as sementes contra agricultores, que tiverem suas lavouras contaminadas
acidentalmente.27
Muito embora os esforços no sentido de criar mecanismos legais e técnicos para consolidação
da coexistência dos diferentes sistemas de cultura (GM, convencional e orgânica), relatório
elaborado sob os auspícios da Comissão Européia revelou que manter o limite de 0,1% (para
orgânicos) de presença de OGM nas culturas convencionais ou orgânicas “será extremamente
difícil de ser alcançado para qualquer tipo de plantação nos cenários considerados (10% e
50% de OGMs na região), mesmo se adotadas mudanças significativas nas práticas agrícolas”
(BOCK et al., 2002, p.VI), porém, se forem considerados os limites de 0,3% (produção de
semente) e 1% (produção de alimento e ração) seria “possível tecnicamente mas
economicamente inviável em função dos custos e da complexidade das mudanças associadas”
(IBIDEM, p.VI).
Segundo matéria divulgada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (2005), a Emília Romana,
na Itália, maior região produtora de orgânicos da Europa, sediou em setembro de 2005, uma
conferência internacional para discutir as políticas de coexistência de culturas GM,
convencionais e orgânicas em razão das novas diretrizes adotadas pela União Européia.
Presentes juristas, cientistas, agricultores, ambientalistas de várias partes do mundo o objetivo
era a troca de informações na tentativa de encontrar uma fórmula benéfica para todos.
Segundo a representante do IDEC (2005) nos dois últimos painéis foram discutidas medidas
para efetivar a coexistência e zonas livre de transgênicos.

27

Ver caso Monsanto x Percy Schmeiser, no Canadá. Disponível em: <http://www.percyschmeiser.com/>.
Acesso em: 10 nov. 2005.

144
O zoneamento ambiental, um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei
6.938/81), no Brasil, certamente seria um dos caminhos para enfrentar a coexistência entre os
diferentes tipos de culturas pelo território. A declaração de zona livre de GM igualmente seria
uma alternativa para os produtores de cultivares convencionais e orgânicas, a exemplo do que
o Governo do Paraná tentou recentemente em seu Estado.

4.2.2.1.2 Transferência horizontal de genes

A transferência horizontal de genes também é uma questão que impõe cautela. Celec et al.
(2005) conceituaram transferência horizontal de genes como o movimento da informação
genética (DNA) entre células e organismos por outros meios além da reprodução sexual. Este
processo possibilitaria a transferência de DNA ou parte dele entre organismos incompatíveis
sexualmente e romperia a barreira das espécies e dos reinos, como por exemplo, transferência
do material genético de uma planta para uma bactéria.
A incorporação do gene por bactérias do solo ou do sistema do trato digestivo animal, e
questões de resistência a antibióticos foram levantas e serão indicadas. Segundo Nodari e
Guerra (2001) “a transferência horizontal é bem mais conhecida em bactérias, sendo os
eventos menos comuns em animais e no homem comparativamente a plantas e
microrganismos” (NODARI e GUERRA, 2001, p.96).
Andrade e Nogueira (2005) lembram que os efeitos das plantas GM sobre a microbiota do
solo ainda foram pouco estudados. A Royal Society of Canada (2001) fez uma revisão dos
estudos científicos sobre os efeitos diretos dos OGMs na microbiota do solo. Há trabalhos que
já demonstraram a interferência dos OGMs nas populações microbianas e seus processos
fisiológicos no solo (Wang et al., 1989; Austin et al., 1990 e Doyle et al., 1991 apud BALAN;
SCHENBERG, 2002). Há referências como os estudos de Donnegan et al. (1995 apud
ALTIERI; ROSSET,1999) e Palm et al. (1996 apud ALTIERI; ROSSET, 1999) de que o
impacto é grande em razão dos componentes liberados por essas plantas GM no solo e
consumidos pela microbiota. Kowalchuk et al. (2003) concluíram que os resultados desses
impactos vão variar muito em função da espécie GM e do gene inserido.
Nielsen et al. (2000 apud NODARI; GUERRA, 2001) identificaram que a bactéria de solo
Acinetobacter sp. Strain BD413 pode incorporar o DNA de beterraba GM.
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Tappeser, Eckelkamp e Weber (1999 apud NODARI; GUERRA, 2001) noticiam que há casos
de absorção de DNA por algumas células eucariotas, e conforme demonstraram Schubbert,
Renz, Schmitz, Doerfler (1997), em testes com ratos, o DNA não era totalmente destruído no
sistema gastrointestinal, podendo ser identificado em algumas células da corrente sanguínea e
no fígado do animal.
Rodrigues e Arantes (2004) entendem que a resistência bacteriana a antibióticos pode
representar uma ameaça à segurança do meio ambiente e da saúde pública, provocada pela
absorção de genes ou plasmídeos com genes marcadores resistentes a antibióticos nas
variedades GM. Muito embora Bannett et al. (2004) concordarem que a mobilidade dos genes
de resistência a antibióticos entre moléculas de DNA e bactérias tenham comprometido o uso
clínico de antibióticos, concluem que o risco de transferência de genes marcadores presentes
numa planta GM para uma bactéria é remoto.
A disseminação desses genes de resistência a antibióticos vem sendo estudada (Ho et al., 1998
apud NODARI; GUERRA, 2001). Nodari e Guerra (2001) citam o exemplo da resistência a
estreptomicina desenvolvida por bactérias presentes em suínos e nas pessoas que lidavam com
os animais.
Segundo Rodrigues e Arantes (2004), os genes de resistência a antibióticos são utilizados
geralmente para identificar bactérias e plantas geneticamente modificadas, monitorá-las e
selecioná-las durante o processo de regeneração. Segundo as autoras, o gene marcador que era
mais comumente utilizado “era o que codificava resistência a canamicina” (IBIDEM, p.44).
São apontados riscos sobre o uso dos genes de resistência a antibióticos incorporados nas
plantas transgênicas. Segundo Rodrigues e Arantes (2004), existe receio de que os genes de
resistência a antibióticos possam ser transferidos de maneira involuntária para bactérias do
trato intestinal do homem ou do animal que ingerir plantas geneticamente modificadas não
processadas utilizadas como alimento. Segundo as autoras, apesar de alguns pesquisadores
entenderem se tratar de uma hipótese muito remota, os autores Schubbert et al. (1994);
Schubbert et al. (1998); Nutti e Watanabe (2002) defendem a existência de estudos que
demonstram terem sido encontrados fragmentos intactos de DNA no trato digestivo de
animais alimentados com produto geneticamente modificado.
Nutti e Watanabe (2002) afirmam que essas incertezas, criaram um forte movimento entre os
pesquisadores para adoção de práticas de remoção do gene marcador, de maneira a resultar
em produtos transgênicos que não contenham genes de resistência a antibióticos. Segundo
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Carrer e Maliga, 1995 e Iamtham e Day, 2000 (apud ROYAL SOCIETY OF CANADA,
2001) há meios de eliminar os genes de resistência da construção final do OGM antes de sua
comercialização.
Com relação à toxina Bt, há preocupações em razão da substituição de uma exposição mínima
e ocasional desses insetos para uma exposição contínua e massiva, “acelerando,
dramaticamente, a resistência” dessas pragas (GOULD, 1994 apud ALTIERI; ROSSET,
1999).
Segundo Lewgoy (2000), na prática tradicional de aplicação da bactéria na agricultura, as
suspensões são rapidamente degradadas no ambiente, ao passo que a secreção contínua do Bt
pela planta GM liberada pelas raízes no solo, possibilita que a proteína se ligue à argila, ali
permanecendo por tempo ainda indeterminado.

4.3 As divergências sobre benefícios e ameaças dos OGMs no meio ambiente: algumas
considerações

Este capítulo procurou pontuar alguns fatores relacionados à tecnologia do DNA
recombinante que geram posições antagônicas sobre os benefícios ou ameaças para o meio
ambiente. Certos argumentos estão lastreados em estudos científicos outros em relatórios.
A tônica foi evidenciar algumas controvérsias na discussão da moderna biotecnologia. À
medida que as informações eram coletadas, alguns autores justificavam suas posições com
casos reais, estudos científicos ou evidências. Não se pretende aqui, contrapor os argumentos,
tampouco quantificar os estudos científicos sobre a segurança dos OGMs. O objetivo foi
demonstrar que há controvérsias sobre o tema e que as incertezas originadas exigem a adoção
de medidas de cautela.
O assunto é polêmico e tem gerado intensas discussões, em especial, sobre o uso de plantas
GM, como salienta Andrade e Nogueira (2004) e uma certa aversão de alguns setores da
sociedade em admitir incerteza e ignorância científica, segundo Cordovil Oliveira (2004).
Para Traavik, segundo N55 EXCHANGING (2002), ainda existe uma dificuldade real para
levantamento de estudos científicos sobre o uso dessa tecnologia e que, após o boom dos
produtos transgênicos no mercado, poucos cientistas se dedicaram a estudar os possíveis
impactos desses organismos no meio ambiente e na saúde pública.
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Para Barret e Raffensperger (1999), os procedimentos para testes de campo por meio das
liberações planejadas direcionam para falsos resultados. A razão, segundo as autoras, são as
limitações geográficas e temporais, e que na maioria das vezes esses estudos são “desenhados
para examinar a eficiência das características GM, ao invés de analisar os perigos para o meio
ambiente” (BARRET e RAFFENSPERGER, 1999, p.113).
A Agência Ambiental Européia acredita que já existe farta literatura sobre avaliação e redução
de perigos capazes de auxiliarem nas tomadas de decisões, “mas uma perspectiva histórica
poderia também ajudar” (EEA, 2001, p.15).
Barret e Raffensperger (1999) defendem que, em meio a tantas incertezas, o princípio da
precaução é capaz de viabilizar a adoção de diretrizes que orientem as decisões políticas que
envolvam meio ambiente e saúde pública, direcionando para tecnologias apropriadas ou novas
alternativas ao invés de se pautar em estabelecer níveis aceitáveis de risco. Ficará, no entanto,
para a análise de risco, o estudo dos efeitos na cadeia alimentar e no solo, mudanças na prática
agrícola, qualidade e estilo de vida, transferência de tecnologias, bem como direito de escolha
da sociedade.
No entanto, para que esse enfoque global possa ter um resultado prático é preciso sair dos
laboratórios de biologia molecular e ganhar novos solos e diferentes abordagens, partindo do
conhecimento do microcosmo dos organismos e suas células para a redescoberta da interação
entre as espécies, elas e o meio, numa perspectiva holística da matéria. Neste sentido, Nodari
e Guerra (2001) defendem o benefício de um trabalho multidisciplinar com a participação de
cientistas, consumidores, empresários, membros de ONGs, visando ampliar o conhecimento e
aprender a controlar as implicações do uso da tecnologia molecular.
Mae-Wan (1999) sugere a adoção de intensas pesquisas feitas caso-a-caso, dando-se ênfase
aos possíveis impactos em diferentes ecossistemas e a revisão constante das tecnologias, leis e
procedimentos.
Tiedje et al. (1989) encorajam a realização de testes de campo em pequenas parcelas com os
devidos sistemas de contenção e quando justificados por estudos já efetuados em laboratório e
casas de vegetação, no caso de plantas.
Bacaltchuk (2002) defende a necessária participação do Governo por meio de dotação
orçamentária para pesquisas desenvolvidas por órgãos e universidade públicos, sob pena de
presenciar a migração de pesquisadores para a iniciativa privada ou ainda o apoio financeiro
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privado dentro dos centros de pesquisas públicas com a conseqüente transferência do
resultado dessas pesquisas para as empresas investidoras.
Cordovil Oliveira (2004) aposta no esclarecimento da sociedade como forma de combater o
que ele denominou de “analfabetismo científico” do leigo por sua exclusão do debate sobre
novas tecnologias e defende a realização de “grupos focais, júris de cidadãos, conferências de
consenso, referendos” (CORDOVIL OLIVEIRA, 2004, p.50-51) como suporte das ciências
sociais para a democratização das decisões.
E por fim, a manifestação de Lewgoy (2000), do Departamento de Genética da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul - UFRS, parece expressar um caráter lúcido e sem paixões, ao
sugerir o desenvolvimento de protocolos específicos para avaliação de eventuais efeitos
nocivos dessa tecnologia sobre meio ambiente e saúde pública, a continuidade das pesquisas
básicas e o cumprimento da legislação que regulamenta a matéria.

4.4 Risco, Incerteza e Ignorância

Risco, segundo a teoria das probabilidades, é a situação em que todos os possíveis resultados
são conhecidos antecipadamente e expressos em probabilidades, segundo analisa a EEA
(2001). Diante dessa condição a avaliação de risco é a ferramenta apropriada para dar suporte
às tomadas de decisão na prevenção de danos ao meio ambiente.
Por outro lado, há ocasiões de incerteza em que não é possível avaliar as possibilidades de
resultados por ausência de bases empíricas ou teóricas adequadas, em razão da novidade da
atividade avaliada ou pela complexidade das variáveis e seus contextos, segundo a EEA
(2001).
Mas há uma terceira hipótese, a da ignorância, cujas possibilidades permanecem
desconhecidas e coloca os tomadores de decisão em confronto com constantes surpresas,
segundo a EEA (2001).
Para a EEA (2001), diante de probabilidades de que certos resultados não podem ser
completamente

quantificados

ou

cujas

possibilidades

permanecem

inteiramente

desconhecidas, a incerteza e a ignorância, ao invés do risco, devem nortear o processo
decisório.

149
Para Tickner (1999), as avaliações de risco e as análises de custo-benefício devem ser
utilizadas como ferramentas capazes de trazer mais informações para a tomada de decisão e
não elas próprias representarem a decisão, quantificando um nível aceitável de risco. O autor
sugere que sejam adotadas para comparar alternativas menos complexas, evitando dessa
forma análises quantitativas extremamente rigorosas e reduzindo a incidência de incertezas.
Wolfrum (2004) defende que a adoção de sistemas para evitar o dano na área ambiental vem
ganhando cada vez mais importância no desenvolvimento de políticas públicas em todos os
países, principalmente após os grandes acidentes, da década de 80, período no qual ficou
explícita a fragilidade da sociedade e da natureza frente às atividades industriais.
Igualmente, os meios e as formas próprias de interação dos sistemas biológicos, para Kriebel
et al. (2001), tornam a relação de causa e efeito distante de ser direta e linear. Beltrán (2001),
ao prefaciar o relatório da EEA afirma que a ciência compartimentalizada “é uma base
insuficiente para se conhecer suficientemente para antecipar e mitigar os impactos de dito
sistema complexo” (BELTRÁN, 2001 apud EEA 2001, p.3).
Barret e Raffensperger (1999) entendem que a ciência concentra seus estudos nos efeitos
diretos das novas tecnologias, enquanto a abordagem precautória “aponta as interações
indiretas, efeitos secundários, cumulativos e sinergéticos” (BARRET e RAFFENSPERGER,
1999, p.116), indagando sobre tecnologias apropriadas e alternativas, prioritariamente a
estabelecer um nível aceitável de risco.
Na tentativa de clarificar os termos próprios para as diferentes situações de perigo, a EEA
(2001) elaborou um quadro com exemplos de ações apropriadas para cada uma delas:

Quadro 9 - Ações apropriadas para situações de Risco, Incerteza e Ignorância
Situação
RISCO

INCERTEZA
IGNORÂNCIA

Estado do conhecimento

Ações

impactos conhecidos

PREVENÇÃO

probabilidades conhecidas
impactos conhecidos

PREVENÇÃO

probabilidades desconhecidas

PRECAUTÓRIA

impactos e probabilidades desconhecidos

PRECAUÇÃO

Fonte: alterado de EEA (2001)
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Para as situações em que os impactos são conhecidos e, portanto, mensurados, a EEA (2001)
sugere a adoção de medidas para reduzir os riscos conhecidos (eliminação de exposição a
poeira de asbesto, por exemplo). No caso de situações que envolvam incertezas, cujos
impactos são conhecidos, porém as probabilidades de ocorrência não puderam ser
mensuradas, devem ser adotadas medidas de prevenção precautória com a eliminação ou
redução da atividade ou substância, reduzindo assim o perigo em potencial. E, por fim,
naquelas situações em que os impactos são ignorados, medidas precautórias, como
antecipação, identificação e redução do impacto das surpresas devem ser adotadas.
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CAPÍTULO V

5 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

Para Reale (1995), o direito é construído a partir de uma estrutura tridimensional: fato, valor e
norma. Enquanto a norma determina condutas positivas ou negativas (no sentido de abster-se
a algo), o princípio atribui valores para sua formação. Um princípio é uma crença, uma
verdade inquestionável que influencia profundamente o modo de pensar e agir de uma
sociedade. Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, princípio é o:
(...) mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito
e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente
por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe
confere a tônica e lhe dá sentido harmônico (MELLO, 1999, p.450-451 apud
SILVA, 1999, p.95).

Além dos princípios que a Constituição Federal de 1988 trouxe consigo tutelando direitos e
deveres individuais e coletivos, previstos no artigo 5º, segundo Schwenck (2002), estabeleceu
no artigo 225 um “novo direito fundamental, relativo à condição de vida adequada em
ambiente ecologicamente equilibrado” (SCHWENCK, 2002). Segundo a autora, a
Constituição estabeleceu uma ordem pública ambiental quando contemplou o princípio de
desenvolvimento sustentável que impõe um equilíbrio entre as atividades econômicas e a
proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
Para a autora, o direito ambiental vem se consagrando como ramo autônomo do direito por
possuir objeto específico de tutela, princípios e regras próprias. Dentre os princípios do direito
ambiental, já consagrados por Declarações ou Acordos internacionais, bem como textos legais
nacionais, Machado (2002) enumera: princípio do direito à sadia qualidade de vida, acesso
eqüitativo aos recursos naturais, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da
responsabilidade e do poluidor pagador, da informação, da participação, da cooperação entre
outros.
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Estes princípios, segundo Rehbinder “guardam a capacidade, quando compreendidos como
princípios jurídicos gerais, de influenciar a interpretação e a composição de aspectos
cinzentos do direito ambiental” (REHBINDER, 1982 apud DERANI, 2001, p.161).
Para Derani (2001), o princípio da precaução “corresponde à essência do direito ambiental” e
vem sendo elevado à condição de princípio fundamental do direito ambiental internacional,
por sua adoção tanto no âmbito do direito internacional (Convenção da Diversidade
Biológica, Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança entre outros), como no direito interno
dos Estados (Lei brasileira sobre Biossegurança 11.105/05, Comunicado da Comissão
Européia sobre o Princípio da Precaução COM 2000), argumento com o qual concordam Rios
(2004), Wolfrum (2004) e Freestone e Hey (2004).
Para Freestone e Hey (2004), na qualidade de princípio, oferece diretrizes para o
desenvolvimento das políticas públicas que serão implementadas por meios regulatórios
próprios (normas, licenças, autorizações, estudos, entre outros).
Como ocorre com o princípio da igualdade, previsto no caput do artigo 5º da Constituição
Federal, ao determinar serem todos “iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”
(BRASIL, 1988), que não diz como alcançar essa igualdade, apenas comanda que todos
devem ser tratados como iguais, deixando para as normas infraconstitucionais estabelecerem a
ferramentas ou meios próprios para atingir a “exigibilidade ou a obrigatoriedade” (REALE,
1995, p.93) daquilo que o princípio enunciou.
Para Qureshi (2000) e Jordan e O’Riordan (1999), cada Estado, respeitados seus níveis de
desenvolvimento, fará uso das ferramentas do princípio da precaução nas tomadas de decisão.
Para Wiener e Rogers (2002), os limites de tolerabilidade de riscos devem ser estabelecidos
por cada sociedade levando em conta aspectos culturais, sociais e econômicos próprios. Dessa
forma, não deve haver uma única receita para a adoção do princípio da precaução, que deve
respeitar a diversidade regulatória que melhor representa os benefícios e custos locais.
Derani (2001) defende que o princípio da precaução tem o condão de oferecer suporte para a
formação de políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente. Por outro lado, a autora
igualmente defende que o princípio da precaução (do poluidor-pagador e da cooperação,
igualmente) não está restrito ao direito ambiental, e que não deve ser entendido como um
“direito estanque separado das outras manifestações da sociedade” (DERANI, 2001, p.160).
Para isso acredita que sofre influência e provoca alterações “nas normas relativas ao
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desenvolvimento econômico, à exploração agrícola, ao controle da produção de alimentos, à
salubridade no trabalho, à proteção à saúde, à proteção imobiliária” (IBIDEM, p.160-161).

5.1 Definição e História

Na lição de Machado (2002), “precaução é cautela antecipada” e “caracteriza-se pela ação
antecipada diante do risco ou perigo” (MACHADO, 2002, p.55).
O mundo da precaução é um mundo onde há a interrogação, onde os saberes
são colocados em questão. No mundo da precaução há uma dupla fonte de
incerteza: o perigo ele mesmo considerado e a ausência de conhecimentos
científicos sobre o perigo. A precaução visa gerir a espera da informação.
Ela nasce da diferença temporal entre a necessidade imediata de ação e o
momento onde nossos conhecimentos científicos vão modificar-se
(TREICH, 1997 apud MACHADO, 2002, p.55).

A precaução figura num terreno onde não há certeza científica sobre a probabilidade da
ocorrência de um dano (incerteza) ou sobre o próprio dano (ignorância), conforme conceitua a
EEA (2001). Para Fisher (2001), havendo certeza, aplica-se a prevenção e segue uma política
de redução do risco; o desconhecimento remete à precaução. E, é esse o entendimento dos
seguintes autores: Freestone e Hey (2004), Machado (2002), Jordan e O’Riordan (1999) e
Raffespenger e Tyckner (1999).
Enquanto a prevenção atua sobre o risco, a precaução trabalha com a incerteza e a ignorância.
Rios (2004b) indica essa diferença conceitual:
O princípio da precaução difere do da prevenção, quando os riscos e danos
que se quer evitar são incertos e o conhecimento científico, escasso ou
controvertido sobre os efeitos de um dado produto ou substância no meio
ambiente (RIOS, 2004b, p. 375).

Segundo Machado (2002) o conhecimento é fundamental para as ações preventivas, pois “sem
informação organizada e sem pesquisa não há prevenção” (MACHADO, 2002, p. 71).
A EEA (2001) traz um terceiro instrumento que atuaria em situações estabelecidas entre o
risco e a ignorância, a “prevenção precautória”. Este instrumento trabalha no campo da
incerteza sobre a probabilidade do perigo.
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Na medicina e na saúde pública a “prevenção precautória”, concede ao paciente o benefício
da dúvida sobre o diagnóstico, conforme ensina a EEA (2001) e para Ozonoff (1999) está de
acordo com o princípio da não-maleficência (primum non nocere) que advoga em favor do
paciente a cautela, a prudência.
Outro exemplo citado pela EEA (2001), pode ser a redução ou eliminação de antibióticos em
ração animal. Sabe-se do impacto dos antibióticos na saúde humana, mas desconhece-se a
probabilidade de o homem desenvolver resistência ao medicamento por meio do consumo
animal.
Na tutela do meio ambiente, os procedimentos compensatórios, reparatórios e repressivos para
condutas lesivas ao meio ambiente são satisfeitos pelos princípios do poluidor-pagador, da
responsabilidade e da cooperação entre outros, segundo Derani (2001). E, segundo o professor
Kiss (2004), o princípio da precaução vem justamente se opor a essa prática, figurando no rol
das ações antecipatórias ao dano. Para Derani (2001), enquanto o princípio da precaução
possui uma “dimensão pacificadora” (IBIDEM, p.170), “valendo-se de planejamento e
controle prévio de produtos” (IBIDEM, p.170), os princípios do poluidor-pagador e da
cooperação “se relacionam a fins secundários ou complementares” (IBIDEM, p.170)
buscando a responsabilização pela proteção do meio ambiente a ser imposta tanto pelo
legislador como pelo judiciário ao poluidor.
Rodrigues (2005) ainda acrescenta que em “virtude do caráter de irreparabilidade dos danos
provocados ao meio ambiente” (IBIDEM, p.329) a atuação que antecipa o dano é a que mais
está de acordo com a manutenção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A decisão do Tribunal Federal da 1ª Região em recurso Agravo de Instrumento
2003.01.00.009695-0/DF, que impediu que a Companhia de Saneamento do Distrito Federal
continuasse a doar, ceder, fornecer ou comercializar “lodo de esgotos” ou “biossólidos como
adubo orgânico para uso agrícola até que fosse comprovado eventual ausência de perigo por
meio da elaboração de estudo de impacto ambiental”, consolida os conceitos que vêm sendo
apontados nesta pesquisa sobre o dever de proteção ao meio ambiente, princípios da
prevenção e precaução como medidas antecipatórias do dano para a compatibilização do
desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental e a elaboração de estudo de
impacto ambiental como meio técnico para atingir estes objetivos:
Em sendo assim, o eventual afastamento dessa manifesta agressividade ao
meio ambiente há de ser demonstrada por intermédio de competente perícia
técnica, no âmbito de rigoroso Estudo Prévio de Impacto Ambiental
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(EIA/RIMA), o que se mostra inviável nas vias estreitas do agravo de
instrumento. Ademais, sob todos os ângulos, a suspensão determinada pelo
juízo monocrático afigura-se adequada, na espécie dos autos, em face da
tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o
dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida,
como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF,
art. 225, caput), e que já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o
princípio da prevenção (pois uma vez que possa prever que uma certa
atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada) e a conseqüente precaução
(quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação
sobre o ambiente, torna-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação)
exigindo-se, inclusive,na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade (CF, art. 225,
§ 1º, IV), condição essa que não restou demonstrada, na espécie dos autos.
Com esta inteligência, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, no
Brasil (Lei nº 6.938, de 31.08.81) inseriu como objetivos essenciais dessa
política pública “a compatibilização do desenvolvimento econômico e
social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico” e “a preservação e restauração dos recursos ambientais com
vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo
para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida” (art. 4º, incisos
I e VI). Dentre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente,
exigem-se “a avaliação de impactos ambientais” e “o licenciamento e a
revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras” (art.9º, III e
IV), estabelecendo-se, ainda, que “a construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidoras, bem como
os capazes sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente e do
IBAMA, no caso de atividades e obras com significativo impacto
ambiental, de âmbito nacional ou regional” (art.10 e respectivo parágrafo
4º, com a redação dada pela Lei nº 7.804, de 18/07/89). Por isso, há de se
entender que o princípio do Poluidor-pagador busca, sobretudo, evitar a
ocorrência de danos ambientais e, só no último caso, a sua reparação. (...) Os
produtos denominados “Iodo de esgotos” ou “biossólidos”, distribuídos pela
CAESB, na hipótese dos autos, enquadra-se no conceito de “resíduos
perigosos” (artigo 1º, alínea “a”, da Resolução CONAMA nº 23, de
12/06/96), estando sua imposição expressamente proibida, em todo o
território nacional, sob qualquer forma e para qualquer fim, nos termos do
art. 2º da referida Resolução nº 23/96 – CONAMA, anexo 2, classe 6.2,
código H6.2 (substâncias infecciosas) com probabilidades de produção de
doenças em animais ou seres humanos. Por isso, a atuação do poder público,
em casos que tais, deve orientar-se, sempre, pelo princípio da precaução, já
consagrado em nosso ordenamento jurídico, inclusive com status de regra de
direito internacional, ao ser incluído na Declaração do Rio, como resultado
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
- Rio/92, como determina o seu Princípio 15, nestas letras: “- Com a
finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar
amplamente o critério da precaução, conforme suas capacidades.
Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de uma
certeza absoluta não deverá ser utilizada para postergar-se a adoção de
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medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental.” (TRF, 2005)
(grifo nosso)

Historicamente, para Lehmann (2002) e para a Agência Ambiental Européia (EEA, 2001), a
primeira abordagem de precaução teria sido registrada por um documento datado de 1854.
Cinco anos antes dessa data, John Snow, um físico londrino, teria apresentado estudos que
relacionavam a epidemia que se alastrava pelas vizinhanças de Londres ao consumo de água
de um poço público. Snow tinha apenas evidências. Nada que pudesse ser considerado como
cientificamente comprovado, até porque naquele momento ainda era desconhecida a causa da
epidemia. Apenas 30 anos mais tarde ficou evidenciado que a epidemia teve origem no
consumo de água contaminada pela bactéria Vibrio cholerae. Apesar da falta de certeza
científica, suas evidências foram suficientes para convencer as autoridades locais de que seria
menos oneroso fechar o poço do que aguardar por uma certeza que pudesse relacionar a
epidemia a uma possível contaminação da água.
Alguns autores, entre eles, Fisher (2001), Raffespenger e Tycker (1999), Saladin (2000),
Mcintyre e Mosedale (1997) e Wolfrum (2004) descrevem que o Princípio da Precaução ou
Vorsorgeprinzip, surgiu, pela primeira vez, como uma base explícita para uma política
nacional de proteção ambiental da Alemanha no início dos anos 70. Essa abordagem, a da
precaução, já vinha sendo invocada por uma Alemanha comprometida com a reconstrução e o
desenvolvimento do pós-Guerra para justificar a implementação de políticas rigorosas e
conter a contaminação dos rios, a chuva ácida, o aquecimento global e a poluição no Mar do
Norte.
Em 1973, o princípio da precaução foi registrado na Suécia em uma proposta encaminhada
pelo Governo ao Parlamento para a elaboração de uma lei que versasse sobre Produtos de
Risco para o Homem ou para o Meio Ambiente, segundo Wahlström (1999), baseada em
Relatório de 1972 da Comissão Governamental sobre Administração Ambiental.
No cenário internacional, segundo Sands (2004), enquanto o princípio da prevenção já era
previsto em tratados ambientais desde a década de 30, o princípio da precaução só veio a ser
mencionado a partir dos anos 80.
Lehmann (2002) reconhece que o Princípio da Precaução foi primeiramente reconhecido
internacionalmente na Carta Mundial da Natureza, adotada pela Assembléia Geral das Nações
Unidas em 1982.
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Em 1984, surge durante a Primeira Conferência Internacional sobre Proteção do Mar do
Norte, objetivando a proteção daquele frágil ecossistema de futuras degradações, conforme
historiado por Raffensperger e Tickner (1999), Saladin (2000), Jordan e O’Riordan (1999),
Santillo, Johnston e Stringer (1999), Geiser (1999) e Wolfrum (2004). Mas é na Declaração
Ministerial da Segunda Conferência de mesmo nome, que explicitamente a precaução fica
estabelecida como Princípio, determinando o artigo VII:
(...) no sentido de proteger o Mar do Norte dos possíveis efeitos nocivos da
maioria das substâncias perigosas.... uma abordagem de precaução é
invocada que deve exigir ações para controlar entradas de tais substâncias
mesmo antes de ser estabelecido um nexo causal pela absoluta certeza e
evidência científica (SEGUNDA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
SOBRE PROTEÇÃO DO MAR DO NORTE, 1987 apud GEISER, 1999,
p.326).

Mais recentemente, a precaução foi o 15o. Princípio adotado pela Declaração redigida pelos
países participantes da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992 determinando que:
Princípio 15 - De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da
precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com
suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a
ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão
para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a
degradação ambiental (UNITED NATIONS, 1992).

Relatório da EEA (2001) indica alguns Acordos Internacionais que trazem o princípio da
precaução em seus textos:
•

Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, de 1987,
preâmbulo;

•

Terceira Conferência Ministerial do Mar do Norte, de 1990;

•

Declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento, de 1992, princípio 15;

•

Convenção-quadro sobre mudanças climáticas, de 1992, art. 3(3);

•

Tratado de Maastricht sobre a União Européia, de 1992, art. 130r(2);

•

Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, de 2000, art. 10(6), 11(8), 15 e anexo 3;

•

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, de 2001, art. 1º,
8(9), Annex C Part V (B).
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Sands (2004) cita outros instrumentos:
•

Convenção de Viena, de 1985, preâmbulo;

•

Declaração Ministerial da Conferência Internacional para a Proteção do Mar do Norte,
de 1984, preâmbulo;

•

Declaração Ministerial da Segunda Conferência Internacional para a Proteção do Mar
do Norte, de 1987, preâmbulo;

•

Declaração Ministerial de Bergen sobre o Desenvolvimento Sustentável da Região da
Comunidade Européia, de 1990, parágrafo 7;

•

Decisão 15/27 do Conselho Administrativo do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente - PNUMA, de 1989;

•

Convenção de Bamako, de 1991, artigo 4 (3) (f);

•

Convenção sobre Cursos de Água Transfronteiriços, de 1992, artigo 2 (5) (a);

•

Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 1992, preâmbulo;

•

Convenção para a Proteção dos Ambientes Marinhos do Nordeste do Atlântico OSPAR, de 1992, art. 2 (2) (a);

•

Convenção do Mar Báltico, de 1992, art. 3 (2);

•

Convenção sobre a Conservação e a Gestão de Populações de Peixes Tranzonais, de
1995, art. 5 (c), art. 6 e anexo II;

•

Tratado de Amsterdã, de 1997, art. 174 (2), e

•

Comunicado da Comissão Européia sobre o Princípio da Precaução COM 2000 (1).

Sandeleer (2004) indica outros instrumentos internacionais:
•

Declaração do Conselho dos Ministros da Organização da Unidade Africana - OUA,
de 1990;

•

Declaração de Bangcoc sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Ásia
e no Pacífico, de 1990;

•

Declaração do Conselho de Ministros da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OECD, e
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•

Agenda 21, de 1992, capítulos 17, 18, 19, 20 e 22.

5.2 Princípio da Precaução e seus diversos conceitos

Uma das dificuldades enfrentadas para a implementação do Princípio da Precaução no sistema
regulatório interno de um país, segundo a EEA (2001), talvez repouse na não uniformidade
de sua conceituação.
Muito embora, o Princípio da Precaução tenha sido amplamente invocado, nacional e
internacionalmente, para as tomadas de decisão envolvendo questões ambientais e de saúde
pública, Saladin (2000) entende que nenhum texto legal arriscou defini-lo. As Declarações,
Tratados, Cartas e Leis se limitaram a indicar, de forma genérica, que o princípio da
precaução deve ser aplicado a questões ambientais e de saúde pública, e em alguns casos,
enumeravam de forma exemplificativa, algumas ferramentas, tais como a inversão do ônus da
prova, a participação pública nas decisões que envolvam riscos, estudos de impacto
ambiental, etc.
Segundo Vanderzwaag (1999 apud FOSTER; VECCHIA; REPACHOLI, 2000), que
conduziu um estudo no âmbito de tratados e declarações internacionais, foi possível
identificar quatorze diferentes formulações para o princípio da precaução.
Para Lehmann (2002) a maioria das abordagens sobre o princípio da precaução recai sobre
duas definições: uma fraca e outra forte do princípio (“the strong PP” e “the weak PP”).
A abordagem forte do princípio da precaução imprime um modelo “engessante”, que
segundo o autor, determina a paralisação de qualquer atividade até que se prove sua
segurança.
A Carta Mundial da Natureza, adotada pela ONU em 1982, exemplifica a abordagem “forte”
do Princípio da Precaução, exigindo prova absoluta de segurança da atividade proposta,
quando prevê:
(b) Atividades passíveis de causar risco significativo à natureza devem ser
precedidas por um exame exaustivo; seus proponentes devem demonstrar
que os benefícios esperados superam potenciais danos à natureza, e onde
efeitos potencialmente adversos não forem totalmente conhecidos, as
atividades não devem prosseguir (UNITED NATIONS, 1982).

160
Wiener e Rogers (2002) compreendem que a formulação “fraca” do princípio da precaução,
que determina a adoção de medidas na ausência de certeza científica sobre o perigo da
atividade, não oferece resposta à pergunta: “que ação tomar, dada a incerteza inevitável?”
(IBIDEM, p.321), uma vez que, segundo os autores defendem, nunca será possível existir
certeza científica absoluta e que mesmo assim as decisões devem ser tomadas.
Nesta abordagem, estão entre outros instrumentos, a Convenção-Quadro sobre Mudanças
Climáticas, de 1992 e a Declaração de Princípios (Rio 92), cuja abordagem antecipatória, leva
em conta resultados a longo prazo das medidas adotadas e a revisão dos parâmetros
ambientais sempre que houver novas descobertas científicas. A Declaração do Rio ainda
introduz a análise de custo-benefício como requisito para adoção do princípio da precaução
quando exorta a adoção de “medidas eficazes e economicamente viáveis” para prevenir a
degradação ambiental [grifo nosso] (UNITED NATIONS, 1992, Princípio 15).
Por outro lado, buscar uma única definição para o princípio da precaução na tentativa de
nivelar a percepção de risco e respectivas ações para evitá-lo, segundo Lehmann (2002)
contribui para a criação de uma lacuna no gerenciamento de risco. O autor questiona a
validade de uma abordagem universal para estes conceitos extraídos a partir de uma avaliação
local.

5.3 A evidência como elemento indicativo na abordagem da precaução

Segundo o desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro, Luiz Fux (2000), a tutela da
evidência se contrapõe à prova inequívoca de um fato. Constitui-se na nova tônica que vem
sendo cada vez mais adotada pelos Tribunais, ao menos no Brasil.
Sanderson e Petersen (2001) defendem a importância da gestão da ausência de conhecimento
e das incertezas na sociedade contemporânea, impregnada pela distribuição do risco, como
definem os autores, bem caracterizado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck como “sociedade
de risco”.
O “benefício da dúvida” sugerido pela evidência, segundo Schettler (2001) e Mcintyre e
Mosedale (1997), deve ser adotado quando houver incerteza sobre o dano. Nestas situações, a
preservação da espécie ou do ecossistema deverá prevalecer sobre os interesses econômicos.
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Segundo Freestone e Hey (2004), o Estado deve intervir para exigir a utilização da melhor
evidência científica disponível, “mesmo se ela continuar não convincente”, pois os direitos
em jogo reclamam proteção integral do poder público e da sociedade e sobre eles não pesa
qualquer possibilidade de negociação ou mitigação.
Sanderson e Petersen (2001) sugerem a inclusão nas avaliações de risco de resultados
aparentemente não significativos (early warnings) que, segundo os autores, não são aqueles
“acima de qualquer suspeita”, mas ao contrário, aqueles cuja prova está baseada em dúvidas
razoáveis, pois a espera de dados que reduzam a probabilidade de incidência de erros tipo I
(falsos positivos), “frequentemente operam contrariamente às estratégias precautórias, pois
exigem demais a apresentação de dados ambientais” (SANDERSON; PETERSEN, 2001,
p.5).
O benefício da dúvida, conforme entende Geistfeld (2001 apud WIENER; ROGERS, 2002)
implica em admitir o erro na regulamentação a favor da precaução, pois enquanto os custos
pela negligência de falsos negativos são os perigos para a saúde pública e para o meio
ambiente, os custos pela negligência dos falsos positivos referem-se apenas a dinheiro.
Wiener e Rogers (2002) criticam essa posição por entenderem ser muito simplista. Os autores
questionam qual seria a ação mais adequada diante de múltiplas incertezas e riscos
interconectados e sugerem que se leve em conta nas avaliações os riscos múltiplos numa
abordagem de “precaução prudente” identificando tanto riscos pela inação quanto pela ação.
Tickner (1999) defende o mesmo raciocínio:
(...) o princípio (da precaução) coloca a presunção a favor da proteção
do meio ambiente e da saúde pública. Esta inversão de presunção
estabelece a responsabilidade pela demonstração de segurança e prevenção
de risco para aqueles que desenvolvem atividades potencialmente causadoras
de dano. Consequentemente, é a humanidade e o meio ambiente, que
recebem o benefício da dúvida amparados pela incerteza científica e
ignorância, ao invés de uma substância ou atividade em particular.
(TICKNER, 1999, p.163) (grifo nosso).

Neste aspecto, o item 8.3 do relatório da ROYAL SOCIETY OF CANADA (1991) sobre
regulamentação da biotecnologia em alimentos admite que:
(...) diante de fundamentos científicos teóricos ou empíricos que alertem para
a possibilidade de perigo, a falta de dados que não estabeleçam
seguramente a existência ou o nível de risco, não serão admitidos como
forma de impedir o controle regulatório sobre produtos (ROYAL
SOCIETY OF CANADA, 2001) (grifo nosso).
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A análise entre os riscos por negligência de falsos negativos e falsos positivos também vem
sendo enfrentada pelos Tribunais brasileiros que reconhecem a prevalência dos interesses
difusos e coletivos sobre os individuais. E neste sentido o Tribunal Federal da quarta região
decidiu em favor do meio ambiente causa que litigava sobre ocupação de terras públicas no
Estado do Paraná:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
l. A ocupação e construção em terras públicas por parte de particulares e a
visível ocorrência de dano ambiental, por si só, justificam o reconhecimento
da verossimilhança do direito autorizadora da antecipação de tutela
concedida na ação civil pública e afastam, em conseqüência, a pretensão do
agravante de que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. A irreversibilidade da medida é relativa, porque no caso de os
atingidos resultarem vencedores na ação, certamente, em procedimento
próprio, serão indenizados. Em se tratando de meio ambiente, pondo-se em
confronto uma relativa irreversibilidade com o princípio da precaução, esse
princípio deve prevalecer. De mais a mais, não são irreversíveis medidas
que possam ser financeiramente reparadas (TRF 4ª Região, Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento, Proc. 2001104010122933/PR,
terceira turma, Juíza Luiza Dias Cassales, DJU 30/05/2001).

Especificamente para OGMs, Marchant (2001) sugere que a aplicação do princípio da
precaução vai depender de uma série de fatores que vão exigir maior ou menor proteção para
o uso desta tecnologia. O autor sugere que a irreversibilidade do dano pode ser um dos
parâmetros para se avaliar qual a intensidade de aplicação do princípio. Exemplifica,
comparando com os cuidados que se tem habitualmente com poluentes liberados no meio
ambiente, que sabidamente causam impactos negativos, porém, previsíveis quanto à dimensão
do dano e tempo de recuperação do ambiente contaminado, ao passo que um OGM, na
qualidade de ser vivo, pode crescer e se reproduzir sem limites.

5.3.1 Lições tardias de advertências precoces (Late Lessons from Early Warnings)

Apesar de o princípio da precaução estar bastante em evidência nas discussões sobre OGMs, a
prática evidencia que sua adoção antecede a previsão nos instrumentos legais da década de 80.
O presente trabalho adota o relatório da EEA (2001) como subsídio para exemplificar essa

163
prática precautória para outros temas além de OGMs e que passa a compor a base de
convicção dessa pesquisa.
Em 2001, a Agência Ambiental Européia publicou um relatório sobre o princípio da
precaução, denominado “Lições Tardias de Advertências Precoces”, cujo objetivo “foi a
reunião de informações sobre os perigos das atividades econômicas e seus usos na adoção de
ações para melhor proteger o meio ambiente e a saúde das espécies e ecossistemas” (EEA,
2001, Preface).
O relatório da EEA (2001) foi elaborado com base em quatorze casos que envolveram
atividades econômicas potencialmente perigosas, identificados entre 1896 e o ano de 2000,
para serem estudados por peritos nas áreas de meio ambiente, saúde ocupacional e proteção
do consumidor. Todos os casos se referem a falsos negativos, considerados não perigosos
mediante estabelecimento de níveis de exposição e controle. O resultado desse relatório foi
organizado em doze “lições tardias” que pretendem orientar decisões políticas sobre novas
tecnologias.
Segue relação dos casos identificados pelos pesquisadores apontando: i. advertências precoces
(early warnings) e ii. ações ou inações correspondentes (late lessons).

•

Pesca comercial:
i. McEvoy (1986 apud EEA, 2001) cita que há evidências de que povos nativos
norte-americanos tenham sido dizimados por superexploração dos recursos
marinhos; Na era medieval, March (1953 apud EEA, 2001) menciona que foi
encaminhada uma carta ao Parlamento inglês solicitando a proibição da pesca
com redes de malha fina para preservação dos recursos marinhos;
ii. em 1376, Comitê criado pelo Parlamento inglês faz o controle da malha da rede
de pesca além de outras medidas que se seguiram; conscientização sobre os
malefícios da pesca predatória, criação de zonas de preservação e limitação das
áreas de pescado dentro de 200 milhas náuticas a partir da costa, exemplo seguido
pelo Canadá na década de 70, além do Código de Conduta sobre
Responsabilidade Pesqueira, da FAO, de 1995, que são conquistas importantes.
Porém, o relatório questiona se o conjunto de medidas legais colecionadas até o
momento são eficazes para evitar um colapso futuro.
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•

Radiação:
i. em 1896, Thomas Edison et al. (1896 apud EEA, 2001) relatam ferimentos
causados por exposição a Raio-X. Foram registrados casos de queimaduras e
queda de cabelos em pacientes expostos à radiação nos anos que se seguiram a
1890;
ii. em 1928 o International X-ray and Radium Protection Committee – IXRPC (atual
International Committee on Radiological Protection - ICRP) criou normas de
proteção sobre uso da radiação; em 1934 limitou doses de radiação em pacientes;
em 1990, o relatório da ICRP (Publication 60) conclui que o efeito da radiação
induz ao câncer de 4-5 vezes mais que o estimado em 1977 e a União Européia
limita o seu uso ao máximo de 20mSv por ano.

•

Benzeno:
i. em 1897, Santessen relata a ocorrência de aplasia medular entre jovens mulheres
que trabalhavam na fábrica de pneus para bicicletas na Suécia, e no mesmo ano
LeNoir e Claude observam hemorragia em um rapaz que trabalhava em uma
lavanderia em processos de lavagem à seco. Estes e outros relatórios
evidenciaram que o benzeno causava alterações severas na medula óssea;
ii. em 1939, há estudos recomendando a substituição do benzeno e outros solventes,
mas não foram adotadas; em 1946, a American Conference of Governmental
Industrial Hygienists – ACGIH recomenda exposição ao benzeno no ambiente de
trabalho no limite de 100 ppm passando posteriormente para 25 ppm em 1957 e
finalmente normatizado pelo US Department of Labor em 1987, para 1 ppm. Em
2001 a gasolina ainda continha benzeno, expondo o público a riscos.

•

Asbesto:
i. em 1898, Lucy Deane, uma inspetora de fábricas inclui o trabalho com asbesto em
sua lista de observação em razão do aparecimento de casos de trabalhadores com
problemas nos brônquios;
ii. Em 1998-99, União Européia e França proíbem o uso de qualquer tipo de asbesto,
mantido pelo Órgão de Apelação da OMC.

165
•

Bifenilas policloradas (PCBs):
i. em 1899, dezoito anos após o produto ter sido sintetizado pela primeira vez, foi
verificado o aparecimento de cloroácnes em trabalhadores da planta industrial de
organoclorados;
ii. A União Européia, em 1996 (Directive EC96/59), estabelece prazo para a
eliminação gradual do PCB até o ano de 2010.

•

Halocarbonos:
i. em 1907, Weigert produz experimentos de laboratório sobre decomposição de
ozônio;
ii. em 1977 os Estados Unidos proíbem CFC em aerosol, baseado em “razoável
expectativa” do produto comprometer a camada de ozônio; a proibição é adotada
imediatamente também pelo Canadá, Noruega e Suécia e em 1980, pela Europa.
Em 1990, uma emenda ao Protocolo de Montreal (1987) definida em Londres,
cria o Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol –
MFMP, que distribui desde 1991, mais de um bilhão de dólares, numa
mobilização mundial dos países participantes e não participantes para eliminação
do CFC e do HCFC.

•

Dietilestilbestrol (DES, sigla em inglês) e exposição pré-natal:
i. em 1938, mesmo ano em que essa substância foi composta, houve relatos de
aumento de incidência de câncer em animais de laboratório. Apenas em 1971 foi
confirmada a relação entre a incidência de câncer e a administração de DES em
mulheres em pré-natal;
ii. o US Department of Health, Education and Welfare, reprova o uso do DES
durante a gravidez; acontece o mesmo na Alemanha em 1974, na França em
1977, na Espanha em 1983. No início dos anos 90 o DES ainda é prescrito para
gestantes no Brasil, Costa Rica, Quênia, México, Peru, Ruanda e Zaire. A
produção cessa definitivamente em 1997.

•

Antibiótico como promotor de crescimento:
i. em 1945, Alexander Flemming, inventor da penicilina, alerta para certos cuidados
com o uso de antibióticos sob pena de causarem resistência microbiana. Em 1950,
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os problemas de resistência microbiana já são bastante conhecidos na área
médica, veterinária e farmacêutica;
ii. em 1997, a OMS conclui como essencial a substituição dos antibióticos como
promotores de crescimento, por alternativas não-antibióticas; em 2000,
recomenda seu banimento em terapia humana, na ausência de avaliação de riscos.
A União Européia recomenda o mesmo em 1999, não somente para humano, mas
também para uso animal.
•

Dióxido de enxofre (SMOG):
i. em 1952, duas mil pessoas morreram em Londres por exposição durante uma
semana a poluentes atmosféricos acumulados em uma densa fumaça de carvão
misturada com nevoeiro;
ii. o Protocolo de 1985 da Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
– CLRTAP assinada em 1979, determina que os países signatários, reduzirão em
30% a emissão de enxofre. Desde 1980, a emissão de dióxido de enxofre reduziu
em 50% no norte da Europa. Um novo e rigoroso protocolo da CLRTAP em
1994, fixou novas metas de redução de emissão de enxofre.

•

Éter Metil Terbutílico (MTBE, sigla em inglês):
i. Em 1954, estudo demonstra a baixa degradabilidade da família do éter em água.
Numa análise de amostras de águas de subsolo coletadas entre 1993-94 em oito
áreas urbanas, o MTBE foi o segundo produto químico mais frequentemente
encontrado, comprovando sua persistência e baixa solubilidade (Squillace et al.,
1996);
ii. em 1999, o Governo da Califórnia impõe remoção gradativa do MTBE do
petróleo, no máximo até 31/12/2002. O European Chemicals Bureau, em 2001,
decide que o MTBE não deve ser classificado como cancerígeno e o debate
continua.

•

Contaminação química dos Grandes Lagos:
i. no livro Silent Spring (1962), Rachel Carsol denuncia os efeitos nocivos
provocados pelo uso de pesticidas organoclorados e é considerada a primeira
advertência precoce sobre essas substâncias. Foi, porém, Dr. Joseph Hickey que
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publicou em 1966, o primeiro resultado analítico da presença de organoclorados
em organismos dos Grandes Lagos;
ii. DDT e pesticidas correlatos são proibidos no Canadá em 1969; em 1972, nos
Estados Unidos, quando se inicia uma lenta e gradual recuperação da vida
selvagem nos Grandes Lagos. Estudos sobre custos de remediação tem sido
cogitados tanto pelos EUA como pelo Canadá nos diversos websites
contaminados no entorno dos Lagos. Examinam três opções: a contenção dos
contaminantes, a remoção e destruição termal ou a não ação. Ações de
remediação ou de melhoria dos sistemas de esgoto, consomem bilhões de dólares
por ano nos dois países.
•

Tributil-estanho (TBT):
i. no início da década de 70 há um aumento no uso de tinta anti-incrustante à base de
compostos compostos organoestânicos, como o TBT na pintura de embarcações,
para impedir incrustação de organismos sésseis (ostras, mexilhões, etc) e a
publicação dos primeiros estudos sobre imposex (um pseudo-hermafroditismo
caracterizado pelo crescimento de genitálias masculinas em fêmeas causando
esterilização) em caramujos marinhos;
ii. em 1982 a França proíbe o uso de pintura à base de TBT em pequenas
embarcações. Em 2001, texto do International Convention on the Control of
Harmful Anti-fouling Systems em fase final prevê proibição de novas aplicações
de compostos organoestânicos em todas as embarcações e a remoção, em 2008,
de todas as coberturas a base desse composto químico, nas embarcações
existentes.

•

Hormônios como promotores de crescimento:
i. no início da década de 70, surgem preocupações sobre a segurança no uso de
substâncias anabolizantes como hormônios de crescimento em animais em razão
de estudos que confirmaram a incidência de câncer humano com a prescrição de
dietilestilbestrol - DES;
ii. Os Estados Unidos proíbem os hormônios de crescimento em 1972, para liberálos em 1974 e voltar a proibi-los em 1979. Em 1985, a primeira proibição da
União Européia ao uso de hormônios promotores de crescimento é anulada
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judicialmente, mas finalmente acatada em 1988. Em 2000, um workshop
internacional sobre hormônios e disruptores endócrinos em alimentos e água,
confirma impactos no meio ambiente natural, pelas drogas veterinárias. UE sofre
retaliação comercial dos EUA e Canadá, com o aval da OMC, em razão da
proibição de importação de carne desses países contendo hormônios de
crescimento.
•

Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE, sigla em inglês), conhecida como
Doença da Vaca Louca:
i. na metade da década de 70, os EUA proíbem o uso de restos de carne de ovelha e
cabra na cadeia alimentar de gado. Em 1979, a Comissão Inglesa sobre Poluição
Ambiental reconhece o risco da presença de patógenos na alimentação animal e
baixa padrões para o processamento de rações, mas é apenas em 1986 que o
primeiro caso de BSE é oficialmente reconhecido;
ii. em 1988, um Comitê Consultivo do Reino Unido recomenda o fim do consumo
na cadeia alimentar humana e animal, de gado clinicamente afetado pelo BSE.

As análises destes casos permitiram à EEA (2001) a proposição de doze lições tardias na
forma de recomendações para futuras ações:
1.

conhecer e responder à ignorância, bem como à incerteza e risco, nas
avaliações tecnológicas e na elaboração de políticas públicas;

2.

providenciar monitoramento e pesquisa do meio ambiente e da saúde
pública adequados a longo-prazo, em advertências precoces;

3.

identificar e trabalhar para reduzir os “pontos cegos” e as lacunas no
conhecimento científico;

4.

identificar e reduzir obstáculos interdisciplinares ao aprendizado;

5.

assegurar que as condições mundiais reais são adequadamente consideradas
nas avaliações regulamentares;

6.

examinar minuciosa e sistematicamente as justificativas e benefícios
reivindicados a par dos riscos potenciais;

7.

avaliar a gama de opções de alternativas adequadas às necessidades, em
conjunto com as opções em apreciação, e promover tecnologias mais
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consistentes, diversificadas e adaptáveis para minimizar os custos de
surpresas e maximizar os benefícios da inovação;
8.

assegurar o uso de conhecimento leigo e local, bem como os conhecimentos
técnicos de peritos na avaliação;

9.

levar em conta as crenças e valores dos diferentes grupos sociais;

10.

manter a independência regulatória das partes interessadas, enquanto essas
mantêm acesso amplo à informação e à opinião de massa;

11.

identificar e reduzir obstáculos institucionais ao aprendizado e às ações, e

12.

evitar “paralisia por análise”, agindo para reduzir danos potenciais quando
há motivos de interesses justificados.

5.4 Aplicação do Princípio da Precaução

O Princípio da Precaução vai além do processo de avaliação do risco de uma atividade ou
produto, “cuja identificação torna-se escorregadia no campo político e técnico-científico”
(DERANI, 2001, p.171). Ocupa-se de questionar “sobre a própria razão de existir de uma
determinada atividade” (IBIDEM, 2001). Não deve ser invocado aleatoriamente. Para isso
Schettler (2001) identifica três elementos comuns nas diferentes formulações para o princípio
que vão justificar sua adoção: ameaça de danos, incerteza científica e ações precautórias.
A ameaça de danos sérios, irreversíveis e/ou cumulativos é um dos requisitos para a aplicação
do Princípio da Precaução. Não é qualquer dano. É preciso um temor justificado e a
irreversibilidade do dano ambiental, segundo Schettler (2001).
Deve-se questionar sobre a possibilidade de os impactos adversos gerarem danos isolados ou
cumulativos. No caso dos OGMs, Schettler (2001) propõe que sejam avaliados os efeitos
biológicos, sociais, culturais e econômicos, apenas para citar alguns.
Segundo Schettler (2001), a avaliação de riscos não é capaz de alcançar grande número de
variáveis de incerteza. Essa lacuna deixada por esse instrumento ao não considerar situações
em que os efeitos adversos são imprevisíveis (ou ignorados), sugere que as ferramentas para
aplicação do Princípio da Precaução oferecem o meio mais apropriado para delinear o
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processo de tomada de decisão, em especial relativo aos Organismos Geneticamente
Modificados.
Schettler (2001) ainda defende a adoção da avaliação de risco em situações em que a ameaça
de dano seja “trivial, confinada e suficientemente conhecida” e para situações em que a
“incerteza científica seja pequena e puramente estatística” (Schettler, 2001, p.75). Mas,
mesmo assim, afirma que é indispensável a realização de avaliação completa sobre a
possibilidade de existirem alternativas e a necessidade de submeter a decisão a reexames
constantes em face de novas descobertas científicas.
Em situações de incerteza, os métodos científicos de avaliação de risco são incapazes de
predizer as probabilidades sobre o dano, portanto não podem determinar práticas e condutas.
Por esse motivo que Tickner (1999) defende ser político o sistema de decisão para esses
casos. Segundo o autor, a “ciência apenas provê informações sobre o tipo de dano provável;
ela não pode dizer o que devemos fazer para evitá-lo” (TICKNER, 1999, p.175).
Neste sentido Cordovil Oliveira ensina:
Na eventual ausência de mecanismos de avaliação de riscos biotecnológicos
que dêem conta dos novos desafios gerados por esta tecnologia, em termos
de imprevisibilidade e ignorância, deliberações sobre transgênicos devem ser
políticas, pactuadas com todos os atores sociais envolvidos na controvérsia.
Neste contexto, onde incertezas deste nível estão envolvidas, a ciência tem
papel relevante, mas não exclusivo, na tomada de decisões (CORDOVIL
OLIVEIRA, 2004, p.131).

O professor Kiss (2004) defende que a incerteza científica, condição para a adoção do
princípio da precaução, transfere a obrigação real de tomar decisões dos cientistas para os
políticos, para aqueles cuja tarefa é governar.
Ciência e o princípio da precaução não são partes antagônicas de um sistema de políticas
públicas. Barrett e Raffensperger (1999) defendem a complementaridade e fazem uso do
termo “ciência precautória” para dar ênfase à necessidade de interação.
Para Levidow e Carr (2000 apud LEHMANN, 2002), o princípio da precaução não objetiva
escolher entre aplicar ciência ou tomar uma decisão política. A abordagem da precaução quer
unir estes dois instrumentos.
No tocante às ações precautórias (ou ferramentas do princípio da precaução), Schettler (2001)
faz a distinção de acordo com o momento em que são invocadas. Podem ser medidas
antecipatórias ou medidas regulatórias.
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Estas ações antecipatórias, segundo Schettler (2001), objetivam prevenir ou minimizar o dano
na sua origem e devem considerar os problemas que a nova tecnologia ou os produtos
propostos objetivam solucionar; o proponente da tecnologia; as alternativas para o problema
detectado, procurando desenhar um quadro o mais próximo possível da realidade, sem a
interferência de interesses econômicos ou outros.
Para Schettler (2001), na fase regulatória, as medidas de precaução limitar-se-iam a aprovar
ou não a nova tecnologia ou produto, impondo limites, controle, rotulagem e rastreabilidade.
Apesar de reiterada previsão nos instrumentos legais internos e internacionais, Jordan e
O’Riordan (1999) admitem que ainda hoje persiste na doutrina alguns autores que insistem
em afirmar que o Princípio da Precaução não possui um conceito muito claro, e a conseqüente
falta de conteúdo impede a adoção de uma metodologia capaz de implementá-lo.
Preocupados com a difusão desse pensamento, cientistas, ambientalistas, pesquisadores,
tomadores de decisão política e população em geral, se reuniram em 1998 nos Estados
Unidos, na Conferência de Wingspread sobre a Implementação do Princípio da
Precaução, para discutir história, contextos político e científico e sua implementação por
meio de políticas públicas de agrotóxicos, agricultura e biodiversidade. Dessa reunião
surgiram quatro diretrizes: “i. tomada de decisão em face de incertezas; ii. inversão do ônus
da prova; iii. análise de uma gama razoável de alternativas em face de atividades
potencialmente perigosas; e iv. estruturas democráticas para tomada de decisão”.
(RAFFENSPERGER; TICKNER, 1999, p.350).
Da análise que Jordan e O’Riordan (1999) fazem sobre os principais instrumentos do
Princípio da Precaução, ainda é possível acrescentar aos já citados pela Declaração de
Wingspread outros quatro elementos:
•

a proporcionalidade de resposta: o ganho ambiental e social deve ser efetivamente
grande para justificar os custos de implantação de uma nova tecnologia ou produto;

•

estabelecimento de uma margem de erro no cálculo de risco: ampliar o tradicional
paradigma da “diluição e dispersão” da capacidade de reabilitação conferida ao meio
ambiente diante de fatores desconhecidos como pontos de extrema vulnerabilidade de
sistemas ambientais complexos;
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•

reconhecimento de direitos à natureza: independentemente da visão utilitarista,
conferir ao meio natural direitos intrínsecos e não valores instrumentais associados à
existência humana, e

•

equidade intergeracional28: “direito que cada geração tem em beneficiar-se e em
desenvolver o patrimônio natural e cultural herdado das gerações precedentes, de tal
forma que possa ser passado às gerações futuras em circunstâncias não piores do que
as recebidas” (WEISS, 1989 apud KISS, 2004, p.3).

5.4.1 As Ferramentas para Aplicação do Princípio da Precaução

O Princípio da Precaução, na qualidade de norteador de condutas, necessita de instrumentos
para que seus preceitos de “afastamento do perigo e segurança das futuras gerações”
(DERANI, 2001, p.171) sejam atendidos. Para isso, defende a EEA (2001), a necessidade de
utilização de ferramentas que, além do estabelecimento do nível aceitável de risco, vão
compor a pasta ambiental do Estado.
Essas ferramentas, segundo Cameron e Abouchar (1995 apud FREESTONE; HEY, 2004)
viriam expressas nas normas estabelecidas pelas diretrizes do princípio da precaução.
Poderiam ser as avaliações de impacto ambiental, notificação prévia, acesso à informação
entre outras medidas.
Com base nos textos consultados neste trabalho, foi possível identificar os seguintes
procedimentos como propostas de ferramentas para implementação do princípio da
precaução:
•

Inversão do Ônus da Prova

Para Wolfrum (2004), Jordan e O’Riordan (1999), Rios (1999) e Mirra (2001), a inversão do
ônus da prova confere ao proponente a tarefa de demonstrar que seu novo produto ou
tecnologia são seguros. Esta já é uma prática consolidada nos processos de aprovação de
novos medicamentos, segundo Jordan e O’Riordan (1999).
No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, de 1980, previu expressamente a
possibilidade de inversão do ônus da prova. A proteção do hipossuficiente é uma tendência na
28

Expressão cunhada por Weiss (199-?) apud Kiss (2004).
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aplicação do direito, em especial em matéria de direitos coletivos e difusos, que deve proteger
a parte presumivelmente mais fraca na relação jurídica, bem como priorizar os direitos sociais
aos individuais, como destaca Arantes (1999).
•

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente EIA/RIMA

Segundo Mascarenhas (2005) o EIA “visa efetuar uma análise antecipada das conseqüências
de atividades ou obras com alto poder de degradação ambiental” (MASCARENHAS, 2005, p.
190).
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225, § 1o, inciso IV, determinou que
fosse elaborado estudo prévio de impacto ambiental para obras ou atividades
potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente. Providência que a
Lei de Política Nacional do Meio Ambiente de 1981 já havia tomado, segundo o artigo 9o,
inciso III (Lei 6.938/81) sob a denominação de avaliação de impacto ambiental (AIA).
Esse estudo de impacto ambiental foi regulamentado pela Resolução 1/86 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA que prevê no artigo 6º a elaboração de um
“diagnóstico ambiental da área de influência do projeto” (CONAMA, 1986), inventariando o
meio físico, biótico e antrópico. A resolução também prevê a análise dos impactos ambientais
do projeto, “positivos e negativos, diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos,
temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e
sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais e de suas alternativas” (CONAMA,
1986), possui a previsão de medidas mitigadoras dos impactos negativos e a elaboração de um
programa de monitoramento.
O EIA, conforme artigos 7º, 8º, e 9º, deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar
independente à custa do proponente do projeto. O RIMA será elaborado a partir das
informações do EIA, porém em uma linguagem mais simples e objetiva, com ilustrações,
mapas, quadros de forma a possibilitar uma clara compreensão dos aspectos positivos e
negativos do projeto.
Mais recentemente e atualizada com o desenvolvimento biotecnológico, a Lei 11.105/05
estabeleceu normas de segurança e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de
engenharia genética e determinou a realização de EIA/RIMA para aquelas atividades, que, a
critério da CTNBio fossem consideradas potencial ou efetivamente causadoras de degradação
ambiental.

174
•

Estudo de Novas Alternativas

Enquanto os métodos quantitativos de avaliação de risco e análise de custo-benefício
procuram um nível aceitável de risco para uma dada tecnologia ou produto, Barrett e
Raffensperger (1999) defendem que o princípio da precaução deve questionar a real
necessidade dessa tecnologia/produto para o momento. E vai além, para Barrett e
Raffensperger (1999), Kriebel et al. (2001) e Jordan e O’Riordan (1999), diante da incerteza
nos elementos de convicção, deve-se buscar tecnologias alternativas.
Aliás, para Wolfrum, 2004, a abordagem precautória demanda revisão periódica do estado da
arte da ciência sobre determinado produto/tecnologia, bem como a adequação das normas e
seus padrões ambientais às novas descobertas, primando pelo “incentivo para o
desenvolvimento tecnológico” (WOLFRUM, 2004, p.21).
•

Direito à Informação e Rotulagem

Glowka (2003) percebe a rotulagem como uma área dentro do tema “acesso à informação” e
utiliza o caso dos OGMs e derivados para exemplificar. Mesmo entendimento está expresso
pelo Decreto brasileiro 4.680/03 que determinou que alimentos e ingredientes alimentares
destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de
OGMs fossem rotulados, em atendimento ao direito à informação previsto na Lei 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor) que estabeleceu a informação como um dos direitos
básicos do consumidor.
A informação contida nos rótulos desses produtos, segundo Glowka (2003), permite que o
consumidor exerça seu direito de saber e faça sua escolha conforme aquilo “que coincida com
suas particularidades econômicas, de saúde, religiosas, éticas, moral” (GLOWKA, 2003,
p.17). Além do exercício do direito de saber, a rotulagem também possui uma função de
educação para o consumo, que segundo Glowka (2003) pode alertar o consumidor para a
forma como o produto deve ser utilizado levando em conta a potencialidade de dano que pode
oferecer em razão das substâncias que contém.
Neste caso, a rotulagem poderá até ser considerada “uma ferramenta de gestão de risco”
(IBIDEM, p.17). A rotulagem também auxilia no processo de rastreamento dos OGMs, e
conforme afirma Salles (1999) de forma a contribuir para o monitoramento desses produtos e
verificar, a longo prazo, quais os riscos a eles associados.
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•

Audiências Públicas

As audiências públicas são o meio democrático de participação da sociedade em decisões que
afetarão direta ou indiretamente suas vidas. Para garantir a participação democrática nos
processos decisórios, Attanasio Junior e Attanasio (2004) entendem ser preciso garantir o
direito à informação precisa e transparente. Tickner (1999) observa que o simples exercício
do direito de saber não garante uma tomada de decisão democrática. Para ele, é fundamental
que haja adequada informação sobre o que se pretende decidir e propõe a criação de estruturas
para darem suporte a este diálogo: como conferências, workshops e serviços de consultoria
ambiental para a comunidade.
Segundo Beck (1997) é necessária a mudança do paradigma decisório de forma a permitir a
participação popular com a consciência “de que as decisões ainda não foram tomadas”
(IBIDEM, p.43). O processo de decisão deve o ser o mais amplo possível e prever a
participação da mais “ampla variedade de agentes” que decidirão “de comum acordo” as
normas (“modos de discussão, protocolos, debates, avaliações de entrevistas, formas de
votação e aprovação”) que serão adotadas durante o processo (IBIDEM, p.43).
Neste novo modelo proposto por Beck (1997), é necessário romper com as estruturas rígidas
dos “monopólios do poder” e partir para o desafio da auto-superação por parte de todos os
envolvidos no processo, sejam autoridades, empresas, sindicatos ou políticos. Segundo sua
teoria, este objetivo será mais facilmente atingido se a “velha ordem, segundo a qual a tarefa
dos especialistas é “esclarecer” os leigos, for menos considerada” (BECK, 1997, p.43) e for
alcançada a “desmonopolização da especialização”, rompendo-se com o preconceito de que
apenas administradores e especialistas “sabem exatamente, ou pelo menos melhor, o que é
certo e o bom para todos” (IBIDEM, p.43).
Esta abordagem, no entanto, não pretende “abolir o conflito nem os perigos incontroláveis da
produção industrial” (BECK, 1997, p.43). O autor sugere que estes fóruns de negociação
sejam capazes de “estimular a prevenção e a precaução” (IBIDEM, p.43) de forma a conviver
com os sacrifícios inevitáveis próprios das atuais sociedades de riscos.
•

Zoneamento Ambiental

Em 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil (Lei 6.938/81) estabeleceu o
zoneamente ambiental como um de seus instrumentos de planejamento. Alguns anos mais
tarde o Governo Federal criou o Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico, que “é um
instrumento para racionalização da ocupação dos espaços e de redirecionamento de
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atividades”, tem por objetivo oferecer “subsídio a estratégias e ações para a elaboração e
execução de planos regionais em busca do desenvolvimento sustentável” (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2005?).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente:
O ZEE, ao dispor de um mecanismo integrado de diagnóstico sobre o meio
físico-biótico, a sócio-economia e a organização institucional, bem como de
diretrizes pactuadas de ação entre os diferentes interesses dos cidadãos, pode
contribuir para que o sistema de planejamento oriente os esforços de
investimentos do governo e da sociedade civil segundo as peculiaridades das
áreas definidas como zonas e tratadas como unidades de planejamento
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2005?).

O Zoneamento Ambiental pode ser um caminho no desenvolvimento de políticas públicas
para as questões de coexistência das culturas GM, convencionais e orgânicas.
Segundo Rios (2004b), o Paraná vem exercendo pressão junto ao Governo Federal para ser
declarado área livre de transgênicos. Esse fato não é novidade no cenário internacional. Nos
Estados Unidos, a situação não é diferente. Em 17 de novembro de 2004, Arcata se tornou a
primeira cidade livre de transgênicos no estado da Califórnia, fazendo constar em seu Código
Municipal que “venda, distribuição, cultivo e outras práticas relacionadas a organismos
geneticamente modificados representam abuso público, sujeitando o infrator a sanções
penais” (ROBINSON, 2004). Outras localidades na Europa tentam o mesmo, segundo GMO
Compass (2006).
•

Fundos de Compensação e Seguro Ambiental

Segundo Silva (2005), os fundos de compensação e os seguros ambientais são instrumentos
jurídicos auxiliares tanto à antecipação dos danos ambientais quanto a sua reparação.
Os fundos de compensação poderiam ser criados pelos empreendedores “como garantia para
lidar com danos ambientais adversos não-previstos e para cobrir o custo potencial da
reconstituição” (FREESTONE e HEY, 2004, p.228).
Pode-se sugerir tratar-se de uma política de gestão de riscos ambientais, pois pretende com a
contribuição garantir a reparação ou indenização tanto do meio ambiente como das vítimas
dos possíveis danos ambientais.
O fundo de compensação e o seguro ambiental têm por objetivo a “criação de um
procedimento explícito para internalizar os custos ambientais (...) na medida em que buscam
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impor um valor ecológico sobre os recursos tradicionalmente considerados gratuitos”
(FREESTONE e HEY, 2004, p.229).
Freestone e Hey (2004) citam como exemplo desses elementos da precaução os
empreendimentos do Parque da Grande Barreira de Corais, na Austrália, que para obterem
permissão de construção devem contribuir para um seguro junto a uma instituição financeira
aprovada pelo Governo que permitirá cobrir eventuais custos de manutenção ou remoção das
estruturas e instalações, prêmios de seguro, limpeza e remoção de resíduos, programas
ambientais de monitoramento e código de práticas ambientais.
No Brasil, já existe no mercado um seguro ambiental de natureza facultativa, é o seguro de
Responsabilidade Civil por Danos de Poluição Ambiental da UNIBANCO AIG (s/d), que
segundo a empresa seguradora, cobre desde casos de poluição súbita e acidental até casos de
poluição gradual.
Existem dois projetos de lei (PL 937/03 e o PL 2313/03) em tramitação no Congresso
Nacional para tornar obrigatório o seguro ambiental para licenciamento de certos
empreendimentos no Brasil, além daquele já em vigor para riscos nucleares (Lei 6.453/77),
denominado Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Operador Nuclear.
Porém a obrigatoriedade do seguro ambiental é vista com reservas por alguns doutrinadores
que, segundo Silva (2005) ponderam os possíveis “reflexos negativos à economia nacional”
(SILVA, 2005, p.683) uma vez que a obtenção de licenças para operação estaria de forma
indireta sob tutela das companhias seguradoras.
•

Regras de direito criminal

A criminalização de condutas que não observam preceitos de responsabilidades pela
manutenção de um meio ambiente equilibrado também pode ser um instrumento utilizado a
favor do princípio da precaução.
Esta medida tem caráter repressivo pela inobservância das medidas de precaução, que têm
escopo eminentemente preventivo e antecipatório.
A Lei de Crimes Ambientais brasileira (Lei 9.605) já prevê, desde 1998, que responderá por
crime de poluição, qualquer pessoa que não atenda às medidas de precaução previstas em lei,
conforme leitura do artigo 54:
Art. 54 Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena -
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reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...) § 3º. Incorre nas mesmas penas
previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir
a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano
ambiental grave ou irreversível”. (grifo nosso) (BRASIL, 1998).

Na medida em que uma lei não existe isolada, mas inserida em um regramento jurídico, para
caracterização da conduta prevista neste tipo penal, é necessário se socorrer de outras normas
ou de conceitos construídos pela doutrina. Neste sentido, poluição é conceituada pela Lei que
estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81, em seu artigo 3º:
Art.3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) III - poluição, a
degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou
indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou
sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos;” (grifo nosso) (BRASIL, 1981).
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CAPÍTULO VI

6 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NO CENÁRIO INTERNACIONAL

Segundo Lehmann (2002), é possível destacar três posições acerca da implementação do
Princípio da Precaução no cenário internacional:
1. aquela que nega o uso do Princípio da Precaução em razão de sua limitada validade
científica na avaliação de risco;
2. aquela que faz uso do Princípio da Precaução como uma ferramenta no gerenciamento
de risco, e
3. a que vê o Princípio da Precaução como um processo no qual estão presentes análise e
gerenciamento de riscos.
Para Varella (2004), o item “a” sugere a visão que os Estados Unidos têm do Princípio da
Precaução relativamente à gestão de políticas públicas internas, enquanto a União Européia
adotaria a posição do item “b”. Ainda segundo o autor, a posição dos EUA com relação ao
princípio da precaução é por vezes antagônica, ora defendendo amplamente sua adoção, como
o fez nas negociações internacionais do regime das mudanças climáticas, ora alegando sua
inexistência no cenário internacional, a exemplo da sua posição na OMC.
Grupos ambientalistas e decisões ligadas à saúde pública tendem a adotar o conceito do item
“c”, ampliando esta visão para situar o Princípio da Precaução também como elemento da
análise e da avaliação de risco, bem como do processo de comunicação desses riscos, que
segundo Lehmann (2002), se justifica pelo fato de que o pessoal técnico envolvido nestas
análises, eventualmente fará escolhas estritamente subjetivas.
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6.1 O Princípio da Precaução e os Instrumentos Internacionais relacionados à
Biotecnologia Moderna

Apesar de o princípio da precaução ter surgido como uma abordagem para políticas
ambientais, a EEA (2001) reconhece que para que essas políticas se tornem efetivas é
necessário haver uma incorporação dos objetivos ambientais nas demais políticas.
A Biotecnologia Moderna, segundo Glowka (2003), tem a potencialidade de interferir
diretamente sobre diversas questões, inclusive sobre o meio ambiente. O autor defende a
criação e/ou aprimoramento de legislações nacionais e internacionais como forma de
operacionalizar a proteção dos recursos ambientais. Em seu relatório para a FAO, o autor
afirma ser a “lei um dos mecanismos por meio do qual a sociedade pode tomar consciência do
potencial e evitar os riscos das biotecnologias modernas”.
Para continuar a exploração da pesquisa sobre o efetivo uso do principio da precaução na
moderna biotecnologia, será feita uma verificação nos instrumentos internacionais cogentes
relacionados por Glowka (2003) e apresentados no capítulo 3.2 de caráter ambiental que
adotam o princípio da precaução ou de certa forma uma abordagem precautória.
O artigo 23 da Convenção sobre Direito do Mar faz expressa menção a medidas precautórias
no transporte de qualquer substância perigosa, enquanto o artigo 196 determina a adoção de
“todas as medidas necessárias para prevenir, reduzir e controlar” a poluição marinha pelo uso
das tecnologias”, que por interpretação extensiva poderia se admitir aquelas oriundas da
biotecnologia moderna (UNITED NATIONS, 1982).
Na Convenção sobre a Diversidade Biológica, identifica-se o conceito do princípio da
precaução em seu preâmbulo, que se absteve em denominá-lo expressamente (UNEP, 1992).
O Acordo SPS, no âmbito da OMC, apesar de não mencionar regras específicas para a
biotecnologia moderna, cuida de medidas para evitar riscos à saúde humana, animal ou
vegetal no comércio internacional. Igualmente não adota expressamente o princípio da
precaução, mas admite pelo artigo 5 (7) que os Estados adotem medidas provisórias mais
restritivas com base nas informações científicas disponíveis (WTO, 1994b), revelando o
espírito da gestão da espera que caracteriza o princípio da precaução.
O artigo 12 do Acordo TBT, da OMC prevê tratamento especial e diferenciado para os países
em desenvolvimento. Admite a possibilidade de que esses países adotem normalizações
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técnicas, padrões de procedimentos para avaliação de conformidades distintas daquelas
previstas internacionalmente, com o intuito de preservar as tecnologias originais e métodos e
processos de produção compatíveis com suas necessidades (WTO, 1994a, Art. 12, 4).
O preâmbulo da Convenção sobre Proteção Internacional de Vegetais, sem mencionar
explicitamente o princípio da precaução, determina que os Estados contratantes devem
considerar para efeito desse instrumento os princípios já internacionalmente aprovados por
outros instrumentos internacionais de proteção de vegetais, saúde humana e animal e meio
ambiente. O artigo VII igualmente não menciona explicitamente o princípio da precaução,
mas admite que os Estados adotem medidas mais restritivas nas importações ou em casos de
emergência, devendo ser revistas assim que estiverem disponíveis informações científicas
mais adequadas (FAO, 1997).
A Convenção sobre Acesso a Informação, Participação Pública no Processo de Tomada de
Decisão e Acesso à Justiça em Matéria Ambiental, apesar de tratar objetivamente da
participação popular nas decisões que envolvam atividades ou produtos da biotecnologia
moderna (preâmbulo, artigo 2º e 6º), não traz explicitamente em seu texto o princípio da
precaução. Pode-se sugerir, no entanto, que este princípio é de alguma forma inspiração para
este instrumento, posto que o direito à informação e a participação popular nas tomadas de
decisão é um dos elementos defendidos pelo princípio (UNECE, 1998).
O princípio da precaução no Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança autoriza os Estados
a negar importação de um OGM em particular, mesmo na ausência de elementos científicos
que comprovem a suspeita de perigo. Além de inspirar cada elemento previsto no texto do
Protocolo, o princípio da precaução vem expressamente mencionado no preâmbulo e no artigo
1º. Os artigos 10 (6) e 11 (8) autorizam a adoção de medidas diante de “ausência de certeza
científica” (UNEP, 2000).
O preâmbulo do Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e
Agricultura faz referência expressa à biotecnologia moderna, mas deixa de mencionar
expressamente o princípio da precaução. Porém, ao determinar que seus objetivos estejam em
sintonia com a CDB (Artigo 1.1) incorpora seus preceitos, sendo o princípio da precaução um
deles (FAO, 2001).
Com estes apontamentos foi possível demonstrar a conexão entre os instrumentos de proteção
ambiental, a biotecnologia e o princípio da precaução. Esta não foi uma análise exaustiva dos
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textos internacionais, que nesta pesquisa tiveram o suporte daqueles já levantados pelo
relatório para a FAO elaborado por Glowka (2003).
Esta análise permitiu extrair dos instrumentos internacionais que tutelam o meio ambiente e a
biotecnologia moderna, a previsão ora específica, ora implícita do princípio da precaução, de
forma a não restar mais dúvida sobre o status do princípio da precaução como norteador de
regras nacionais e internacionais de direito ambiental, assertiva corroborada por Freestone e
Hey (2004).
Muito embora tenha se optado por analisar a previsão do princípio da precaução apenas nos
instrumentos aplicáveis à biotecnologia com força cogente previstos por Glowka (2003), a
precaução, como princípio, abordagem ou medida também é extensamente prevista em várias
Declarações Internacionais, além da Declaração do Rio de 1992, conforme assevera Sadeleer
(2004). E que, segundo este autor, esta contínua previsão em instrumentos não cogentes e a
reiterada aceitação pelos Estados atestam o status deste princípio como norma do costume
internacional.
Com isso concorda Sands (2004), pois acredita que o status legal do princípio da precaução
está em evolução e que as reiteradas práticas nacionais e internacionais são evidências de que
está se consolidando como princípio do direito consuetudinário.

6.2 O Princípio da Precaução na União Européia, Estados Unidos e Brasil e a política
para OGMs

A aplicação do princípio da precaução não é uma questão fechada em um segmento de
atividade ou restrito às fronteiras políticas de um país. Seu potencial impacto sobre o
comércio pode ocasionar “repercussões globais” (EEA, 2001, p.3).
Antes de enfrentar o tema princípio da precaução e o comércio internacional, este capítulo
pretende verificar como o princípio da precaução é visto pela União Européia, que é reputada
como sua grande defensora e pelos Estados Unidos, como principal opositor a sua adoção,
conforme atesta Lehmann (2002), e qual o resultado dessa prática para a política brasileira.
Segundo Marchant (2001), tanto a política norte-americana como a européia estão baseadas
na avaliação e no gerenciamento dos riscos para OGMs. A diferença, segundo o autor, é que a
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abordagem do risco na União Européia, baseada no princípio da precaução, é mais restritiva
que a dos EUA.
Segundo Lehmann (2002), em 1992, o Tratado de Maastricht que consagrou a União
Européia, adotou formalmente o princípio da precaução como base para a sua política
ambiental.
Em 1997, o Tratado de Amsterdã, que consolidou os Tratados anteriores (Paris de 1951, de
Roma de 1957, o Ato Único Europeu de 1987 e de Maastricht de 1992), manteve o princípio
da precaução no título reservado ao meio ambiente, de maneira que o artigo 130 R (2) foi
convertido no atual artigo 174, nos seguintes termos:
Artigo 174. A política ambiental da Comunidade deverá...estar baseada no
princípio da precaução e nos princípios de que ação preventiva deve ser
adotada, que o dano ambiental deve prioritariamente ser evitado na sua fonte
e que o poluidor deve pagar (grifo nosso) (UNIÃO EUROPÉIA, 1997).

A União Européia vem desenvolvendo desde 2001 um projeto de ação ambiental denominado
“Ambiente 2010: o nosso futuro, a nossa escolha”, que no período de 2001 a 2010, pretende
trabalhar com os seguintes temas:
•

abordar o problema das alterações climáticas e do aquecimento do planeta;

•

proteger os habitats naturais e a vida selvagem;

•

tratar questões de ambiente e saúde;

•

preservar os recursos naturais e gerir o tratamento de resíduos (UNIÃO EUROPEIA,
JUN.2005).

Há expressa menção no website oficial da UE para adoção do princípio da precaução em
ações desse projeto, nos seguintes termos:
Nos casos em que as ameaças contra o ambiente são mais potenciais do que
comprovadas, a Comissão Europeia aplica o chamado princípio de
precaução, ou seja, propõe medidas de proteção se o risco parecer real,
mesmo não existindo certeza científica absoluta. (UNIÃO EUROPEIA,
JUN.2005) (grifo nosso).

A Decisão 795 do Conselho da União Européia, de 15 de Novembro de 1982, prevê
expressamente a adoção de medidas de precaução no combate aos clorofluorocarbonetos no
meio ambiente.
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O Regulamento (CE) n.° 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro
de 2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, igualmente
prevê a adoção do princípio da precaução:
Artigo 7.o - Princípio da precaução: 1. Nos casos específicos em que, na
sequência de uma avaliação das informações disponíveis, se identifique uma
possibilidade de efeitos nocivos para a saúde, mas persistam incertezas a
nível científico, podem ser adotadas as medidas provisórias de gestão dos
riscos necessárias para assegurar o elevado nível de proteção da saúde por
que se optou na Comunidade, enquanto se aguardam outras informações
científicas que permitam uma avaliação mais exaustiva dos riscos. 2. As
medidas adotadas com base no nº 1 devem ser proporcionadas e não devem
impor mais restrições ao comércio do que as necessárias para se alcançar o
elevado nível de proteção por que se optou na Comunidade, tendo em conta
a viabilidade técnica e econômica e outros fatores considerados legítimos na
matéria em questão. Tais medidas devem ser reexaminadas dentro de um
prazo razoável, consoante a natureza do risco para a vida ou a saúde e o tipo
de informação científica necessária para clarificar a incerteza científica e
proceder a uma avaliação mais exaustiva do risco (UE, 2002).

Há 100 casos decididos pela Corte de Justiça Européia que citam o princípio da precaução, e
na sua maioria, envolvem questões de agricultura e meio ambiente.29
A União Européia já vem consolidando entendimento de que a aplicação do princípio da
precaução não se limita ao âmbito de questões ambientais, ao contrário, o Comunicado
COM/2000/0001 final da Comissão, deixa claro que é um princípio de uso na saúde pública e
animal. E neste sentido a Corte de Justiça Européia aplica o princípio da precaução ao caso
concreto em uma dessas ações, que teve como partes no processo Monsanto Agricoltura Itália
e outros X Presidência do Conselho dos Ministros e outros, litigando sobre comercialização
de alimentos transgênicos:
(...) 110. Além disso, dado que, como salientou corretamente o órgão
jurisdicional de reenvio, a cláusula de salvaguarda deve ser entendida como
constituindo uma expressão especial do princípio da precaução (v., por
analogia com o artigo 11.° da Directiva 90/220, acórdão Greenpeace France
e o., já referido, n.° 44), as condições de aplicação desta cláusula devem ser
interpretadas tendo devidamente em conta este princípio. 111. Segundo a
jurisprudência do Tribunal de Justiça, resulta do princípio da
precaução que quando subsistam incertezas quanto à existência ou ao
alcance de riscos para a saúde das pessoas, podem adotar-se medidas de
proteção sem ter de esperar que a realidade e a gravidade de tais riscos
sejam plenamente demonstradas (v. acórdãos de 5 de Maio de 1998,
29

Decisões disponíveis em:
<http://curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=pt&Submit=Pesquisar&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=doco
p&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=princ%C3%ADpio
+da+precau%C3%A7%C3%A3o&resmax=100>. Acesso em: 16 jan. 2006.
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National Farmers' Union e o., C-157/96, Colect., p. I-2211, n.° 63, e Reino
Unido/Comissão, C-180/96, Colect., p. I-2265, n.° 99). 112. Assim, podem
adotar-se medidas de proteção de acordo com o artigo 12.° do Regulamento
n.° 258/97, interpretado à luz do princípio da precaução, mesmo que a
realização de uma avaliação científica dos riscos, tão completa quanto
possível, tendo em conta as circunstâncias especiais do caso em apreço, se
mostre impossível em razão da insuficiência dos dados científicos
disponíveis (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, Pfizer Animal
Health/Conselho, n.os 160 e 162, e Alpharma/Conselho, n.os 173 e 175). 113.
Tais medidas pressupõem, em especial, que a avaliação dos riscos de que as
autoridades nacionais dispõem revele indícios específicos que, sem afastar a
incerteza científica, permitam razoavelmente concluir, com base nos dados
científicos disponíveis mais confiáveis e nos resultados mais recentes da
investigação internacional, que a aplicação destas medidas se impõe a fim de
evitar que novos alimentos que apresentem riscos potenciais para a saúde
humana sejam oferecidos no mercado (UNIÃO EUROPÉIA. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, 9 Set. 2003) (grifo nosso).

Para Lehmann (2002), os Estados Unidos, na seara internacional, se revelam como fortes
combatentes à adoção do Princípio da Precaução tradicionalmente instalado na Europa, em
especial na regulamentação dos OGMs e seus derivados.
Por outro lado, Tickner (1999) defende que, internamente, apesar de os EUA não explicitarem
a adoção do Princípio da Precaução em suas políticas públicas, há implícito, na formulação de
suas leis, uma “abordagem precautória” que determina uma série de ações próprias da
aplicação deste princípio.
Segundo Tickner (1999), o Massachusetts Toxics Use Reduction Act, de 1989, é um excelente
exemplo dessa abordagem precautória sobre processos industriais e produtos químicos. Este
ato exige que os empresários do ramo busquem a cada dois anos, alternativas de redução dos
elementos químicos indicados pela legislação.
Para Lehmann (2002), o National Environmental Policy Act, na mesma tônica precautória,
exige que qualquer projeto que utilize fundos federais e que possa oferecer sérios danos ao
meio ambiente seja submetido a estudos de impacto ambiental objetivando demonstrar que
não existem alternativas mais seguras disponíveis.
A EEA (2001) defende que, ao contrário da imagem de que este país é contra a adoção do
pricnípio da precaução, a prática tem revelado que certas políticas promovem o que a Agênica
Ambiental Européia denominou de “prevenção precautória” e cita alguns exemplos de sua
aplicação nos Estados Unidos:
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•

Aditivos carcinogênicos: a Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos, de 1957
baniu substâncias carcinogênicas animais da cadeia alimentar humana;

•

Encefalopatia Bovina Espongiforme (BSE, da sigla em inglês), também conhecida
como doença da vaca louca: o banimento de restos de carne de ovelha e cabra na
década de 70 pode ter contribuído para excluir os EUA da lista dos países com
epidemia da doença;

•

Clorofluorcarbono (CFC): banimento de CFCs em 1977 bem antes de muitos países
europeus;

•

Dietil-estil-bestrol (DES): Anabolizante utilizado como promotor de crescimento foi
banido nos EUA entre 1972 a 1979, quase 10 anos antes que a Europa, em 1987.

Segundo os autores, apesar dos rumores de que a política européia é mais precautória do que a
norte-americana, há estudos que demonstram que a questão não pode ser abordada de forma
tão simplista.
Wiener e Rogers (2002) defendem que enquanto os EUA adotam uma postura regulatória
baseada em dados quantitativos, a União Européia regulamenta em um formato “mais
qualitativo e informal” (IBIDEM, p.318).
Estudos quantitativos (Hammitt et al., 2005; Brickman et al., 1986, Jasanoff, 1986 e Vogel,
1985 apud WIENER; ROGERS, 2002) têm demonstrado que, até meados da década de 80 os
EUA adotavam regulamentações bem mais precautórias do que a União Européia, que
inverteu esta situação somente a partir da década de 80. Segundo Vogel:
Da década de 60 até meados da década de 80, a regulamentação do risco em
saúde, segurança e meio ambiente era geralmente mais restritiva nos Estados
Unidos do que na Europa. A partir da metade da década de 80, a situação se
inverteu (VOGEL, 2001b apud WIENER; ROGERS, 2002, p.319).

Porém, para Wiener e Rogers (2002), admitir simplesmente que a Europa vem adotando mais
o princípio da precaução do que os Estados Unidos parece estar baseada em situações
específicas, como o caso dos hormônios na carne e os OGMs .
Segundo os autores, a realidade é muito mais complexa e devem ser consideradas questões de
contexto para essa afirmação. De fato, os autores admitem que a Europa adota medidas mais
precautórias do que os EUA, “mas às vezes os EUA regulamentam de forma mais
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precautória” (IBIDEM, p.319), como no caso da doença da vaca louca e os casos já citados
acima.
As situações de contextos que Wierner e Rogers (2002) sugerem serem analisadas estão
relacionadas às características próprias dessas sociedades, como diferenças sociais,
econômicas e culturais, das quais é possível extrair, entre outras: diferentes percepções
públicas dos riscos; desavenças internas entre os Órgãos regulatórios; alterações políticas em
razão das mudanças de Governos que estão mais ou menos afinados com questões ambientais,
e protecionismo econômico.
E por fim, Wierner e Rogers (2002) desmistificam a crença de que as medidas regulatórias,
em geral entre EUA e Europa, serão mais ou menos precautórias em razão de possíveis
disputas econômicas. Afirmam que nem todas as medidas precautórias adotadas tanto pela
União Européia como pelos Estados Unidos estiveram unicamente relacionadas ao comércio
internacional (ver casos de medidas adotadas pelos EUA nas doações de sangue
possivelmente contaminados, violência juvenil, controle de armas, limite de velocidade em
vias expressas, proibição de armas e proibição de CFC em aerossóis).
Para Cavalli (2001), a maior discordância entre Estados Unidos de um lado, na qualidade de
grande exportador de produtos GM, e de outro, Europa e países em desenvolvimento, está no
receio destes últimos de que as lavouras GM causem impactos negativos sobre o meio
ambiente e às tradições culturais de suas populações.
O Brasil, no âmbito do direito internacional, é signatário de acordos que prevêem
expressamente a adoção do princípio da precaução, como é o caso da Convenção sobre a
Diversidade Biológica, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e o Protocolo de
Biossegurança.
O comprometimento formal do Brasil com estes acordos, segundo Barros-Platiau (2003),
introduziu o princípio da precaução no sistema jurídico interno do país. A legislação nacional
igualmente, vai internalizando essa tendência, como já acontece na Lei de Crimes Ambientais,
que prevê penalidades para aqueles que não adotarem “medidas de precaução em caso de
risco de dano ambiental grave ou irreversível” (BRASIL. LEI 9.605, 1998, Art..54, § 3º), e
para atividades com OGMs, nova Lei de Biossegurança que exige a “observâcia do princípio
da precaução para a proteção do meio ambiente” (BRASIL. LEI 11.105, 2005, Art. 1º)
Segundo Zanata (2005), “na última rodada de negociações das regras (do Protocolo de
Biossegurança), em Montreal, no Canadá, o Brasil entendeu que o acordo ambiental seria
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usado como barreira não-tarifária e travou as discussões sobre exigências de documentação
para carregamentos de transgênicos destinados à alimentação ou processamento” (ZANATA,
2005).
Apesar da oscilante posição brasileira quanto à adoção dessas normas, para a 3ª Reunião das
Partes do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança (MOP-3), realizada em Março de
2006, em Curitiba, acabou prevalecendo a posição protecionista do Ministério do Meio
Ambiente para que fossem indicados expressamente a presença de OVM em cargas
internacionais, com a expressão “contém OVMs” ao invés da expressão “pode conter”,
defendida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

6.3 A Organização Mundial do Comércio, Meio Ambiente, Biotecnologia e o Princípio
da Precaução

Antes de mais nada merece justificativa a introdução deste capítulo para tratar questões de
comércio internacional e meio ambiente. É como Domingo Beltrán, diretor executivo da
Agência Ambiental Européia, reconheceu ao prefaciar o relatório de 2001 (EEA, 2001), para
quem os impactos no comércio pela adoção do princípio da precaução podem ter
“repercussões globais”. E, segundo Lehmann “a regulamentação global da biotecnologia
causa impactos de várias formas quando postos em conflito os acordos ambientais e os
tratados comerciais da OMC” (LEHMANN, 2002, p.61).
Como as políticas internas dos países sofrem influência direta dos pactos estabelecidos
internacionalmente dentro de uma economia globalizada, para que se pretenda o
desenvolvimento de políticas públicas com a incorporação desse princípio é fundamental o
conhecimento do seu status no cenário internacional.
A Organização Mundial do Comércio - OMC foi criada na Rodada do Uruguai, nas
negociações do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), em 1994, mas, segundo
Barral (2000), apenas iniciou suas atividades em 1 de janeiro de 1995.
Segundo Presser e Almeida (2003), essa rodada de negociações “consolidou a maior liberação
tarifária de uma única rodada de negociações multilaterais desde os primórdios do GATT”,
incluindo serviços, têxteis, propriedade intelectual, entre outros temas.
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Para Silva Neto (1998), a OMC foi concebida para regular assuntos relativos ao comércio
entre países de forma a assegurar o mínimo de intervenção no movimento de mercadorias e
serviços de forma a “evitar restrições comerciais desnecessárias” (PRESSER E ALMEIDA,
2003, p.5).
Para Hermitte e David (2004), o livre comércio implicaria numa forma idealizada de que
todos os Estados possuíssem a mesma visão de segurança para produtos, meio ambiente e
saúde humana e num esforço de harmonização das regulamentações e níveis de proteção para
“reconhecimento mútuo da validade dos sistemas de proteção instalados pelos Estados”
(IBIDEM, p.104).
Pelos Acordos de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias - SPS e de Barreiras Técnicas ao
Comércio - TBT, a OMC, segundo Presser e Almeida (2003), incentivam os Estados a
buscarem “harmonização de normas e regulamentos técnicos o mais amplamente possível,
tomando por referência as normas internacionais” (PRESSER e ALMEIDA, 2003, p.5), como
o Codex Alimentarius, por exemplo, que na opinião de Freese e Schubert (2004), poderia
trazer grande contribuição definindo a identificação e padronização dos testes de segurança
para OGMs.
Porém, segundo Sadeleer (2004), o crescimento do comércio internacional, amparado pelo
desejo de alguns países em promover cada vez mais a abertura dos mercados em confronto
com aqueles que desejam impor níveis mais restritivos de segurança ampliará as discussões
nos fóruns decisórios dos tratados.
Maljean-Dubois (2002 apud BARROS-PLATIAU, 2003) acredita que para as questões de
biotecnologia há três instrumentos no âmbito da OMC que podem ser invocados: o Acordo
sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio e
o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, de 1994. Barros-Platiau (2003) defende que neste
caso “o objetivo e o conteúdo da medida serão analisados com vistas aos riscos ambientais ou
sanitários que os OGMs são suspeitos de causar” (BARROS-PLATIAU, 2003, p.13) e aponta
para a ausência de posicionamento da OMC para tratar dos contenciosos que envolvam este
tema com o princípio da precaução.
Segundo Sadeleer (2004), o princípio da precaução pode estar inserido dentro dos limites
restritivos da cláusula de salvaguarda do artigo 5.7 do Acordo SPS, desde que, segundo o
autor, a medida de proteção seja adotada respeitando os seguintes elementos: situação de
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urgência; insuficiência de prova científica disponível; caráter provisório da medida, e medidas
sanitárias adotadas sobre a base de informações pertinentes disponíveis;
Para Ruiz-Fabri (2004), o sistema do GATT foi desenvolvido prevendo nos artigos XX e XXI
um regime de exceções para os Estados que segundo o autor admite a adoção de certas
medidas de proteção para cumprir “objetivos não comerciais que deviam ser considerados
preocupações legítimas dos Estados” desde que não possuam caráter protecionista nem sejam
adotadas de forma discriminatória (IBIDEM, p.298).
Segundo Varella (2004), em três controvérsias levadas à OMC, o Órgão de Apelação teve a
oportunidade de se manifestar sobre o princípio da precaução, mas em todas elas apenas foi
confrontado com o Acordo SPS e nenhuma teve relação direta com a biotecnologia:
1. medidas que afetam a importação de salmão: Canadá x Austrália - DS18 (WTO,
2005a);
2. medidas que afetam a carne e produtos da carne relativa aos hormônios: EUA e
Canadá x Comunidade Européia - DS26 e DS48 (WTO, 2005b e 2005c), e
3. medidas que afetam produtos agrícolas: EUA x Japão - DS76 (WTO, 2005d).
No caso das carnes com hormônio, a Comunidade Européia invocou o princípio da
precaução “para justificar a proibição das importações de carne produzida, nos Estados
Unidos e Canadá, com hormônios artificiais” (SANDS, 2004, p.42), alegando que os impactos
à saúde humana eram imprevisíveis. Ainda segundo o autor, o Órgão de Apelação da OMC
decidiu favoravelmente aos Estados Unidos e Canadá, “em relatório de apelação comum aos
dois casos” (RUIS-FABRI, 2004, p.297), e adotou a tese dos Estados negando ao princípio da
precaução status de princípio consuetudinário.
Segundo Varella (2004), o Órgão de Apelação “absteve-se de tecer comentários sobre o
estatuto do princípio da precaução, alegando que se tratava de um tema ainda controverso”
nos seguintes termos:
O Estatuto do princípio da precaução em direito internacional continua a ser
o assunto de um debate entre os acadêmicos, os operadores de direito, os
regulamentadores e as jurisdições. Aparece claramente que o princípio foi
aceito pelos Membros como sendo princípio geral ou consuetudinário do
direito internacional. Nós consideramos, entretanto, que é desnecessário e
provavelmente imprudente para o Órgão de Apelação tomar uma posição
nesta importante, porém abstrata questão. Notamos que o próprio grupo não
encontrou nenhuma posição definitiva do que vem a ser o status do princípio
da precaução, no direito internacional, e que o princípio da precaução ainda
necessita de uma formulação concreta, fora do âmbito do direito
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internacional ambiental (RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE APELAÇÃO
WT/DS48/AB/R, PARÁGRAFO 123, 1998 apud SANDS, 2004, p.43).

Por outro lado, o Órgão da OMC “não hesitou em considerar que o conteúdo do princípio da
precaução também está presente no acordo SPS e deveria ser observado” (VARELLA, 2004,
p.278), reportando-se aos artigos 2º (2), 3º (3) e 5º (7):
Artigo 2º (2) - Os Membros assegurarão que qualquer medida sanitária ou
fitossanitária só seja aplicada na medida necessária à proteção da saúde e da
vida das pessoas e dos animais ou à proteção vegetal, seja baseada em
princípios científicos e não seja mantida sem provas científicas suficientes,
com exceção do previsto no n.º 7 do artigo 5.º (...)
Artigo 3º (3) - Os Membros podem introduzir ou manter medidas
sanitárias ou fitossanitárias que resultem num nível de proteção
sanitária ou fitossanitária mais elevado que o que seria conseguido
através de medidas baseadas nas normas, diretrizes ou recomendações
internacionais aplicáveis, se existir uma justificação científica ou se tal
for conseqüência do nível de protecção sanitária ou fitossanitária que
um Membro considere adequado em conformidade com as disposições
aplicáveis dos n.os 1 a 8 do artigo 5.º. Não obstante o que precede, nenhuma
medida que resulte num nível de proteção sanitária ou fitossanitária diferente
do que seria conseguido através de medidas baseadas nas normas, diretrizes
ou recomendações internacionais será incompatível com qualquer outra
disposição do presente Acordo. (...)
Artigo 5º (7) - Quando as provas científicas pertinentes foram
insuficientes, um Membro pode adotar provisoriamente medidas
sanitárias ou fitossanitárias com base nas informações pertinentes
disponíveis, incluindo as provenientes das organizações internacionais
competentes e as que resultem das medidas sanitárias ou fitossanitárias
aplicadas por outros Membros. Nessas circunstâncias, os Membros
esforçar-se-ão por obter as informações adicionais necessárias para proceder
a uma avaliação mais objetiva do risco e examinarão, em conseqüência, a
medida sanitária ou fitossanitária num prazo razoável (WTO, 1994) (grifo
nosso)

Segundo Phillips e Kerr (2000) o artigo 5.7 do Acordo SPS faculta ao Estado a adoção de
medidas provisórias em casos de ausência de suficiente evidência científica. Dessa forma, o
princípio da precaução é reconhecido de forma genérica por estes artigos do Acordo SPS,
mesmo que para isso, aponta Varella (2004), seja necessária a determinação da insuficiência
de prova científica como condição para adoção de medidas mais restritivas pelos países.
Para Varella, “embora não seja necessária unanimidade científica em favor da medida (de
proteção), é preciso pelo menos haver uma dúvida, ou melhor, uma controvérsia científica”
(VARELLA, 2004, p.282).
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No caso do salmão (DS18), Sadeleer (2004) informa que o litígio se originou no embargo
que a Austrália impôs ao produto proveniente do Canadá e que o Órgão de Apelação,
baseando-se no relatório do caso dos hormônios, ao decidir, concluiu que “a proibição
australiana à importação do salmão não estava fundamentada sobre um procedimento de
avaliação de riscos” como determina o SPS, nos seguintes termos:
(...) o risco avaliado no quadro de um procedimento de avaliação dos riscos
deve ser um risco verificável. A incerteza teórica não é o tipo de risco que
deve ser avaliado conforme o artigo 5.1 do acordo SPS. Isto não significa, no
entanto, que uma parte não possa determinar seu nível apropriado de
proteção em conformidade com o objetivo do risco zero (RELATÓRIO DO
ÓRGÃO DE APELAÇÃO WT/DS18/AB/R, Parágrafo 123, 1998 apud
SADELEER, 2004, p.66).

Igualmente, utilizando-se do caso dos hormônios, nos embargos do Japão aos produtos
agrícolas norte-americanos, o Órgão de Apelação concluiu que “a medida proibitiva japonesa
não estava corretamente formulada sobre uma avaliação dos riscos” (SADELEER, 2004,
p.66).
Mas para Ruiz-Fabri (2004), foi a própria passividade do Japão que o condenou no caso.
Segundo a autora, a tese do Japão se valeu da cláusula de salvaguarda (5.7) do acordo SPS,
que admite medidas sanitárias mais restritivas diante de suspeitas fundadas de perigo desde
que respeitem quatro condições, segundo a autora, cumulativas e não excludentes: as
informações científicas pertinentes devem ser insuficientes; a medida deve ser adotada com
base nas informações pertinentes disponíveis; o Estado deve esforçar-se para obter
informações complementares a fim de proceder a uma avaliação mais objetiva do risco, e em
conseqüência, deve examinar a medida num prazo razoável (RUIZ-FABRI, 2004, p. 314).
Ocorre que o Japão teve vinte anos para demonstrar que tinha pelo menos “feito algum
esforço” para obter informações adicionais. Mas, segundo Ruiz-Fabri (2004), não o fez.
Ruiz-Fabri argumenta que a cláusula de salvaguarda exige que a medida mais restritiva esteja
adequada em função do conhecimento científico sobre o risco e, que seja reexaminada num
prazo razoável.
Indaga a autora, e para o caso dos OGMs, cujas incertezas parecem ser duradouras? Não
haveria a possibilidade de invocar esta cláusula? Em resposta, ela própria argumenta que,
muito embora os Estados estejam reticentes quanto a levar a questão à OMC, afirma que
desde que cumpridas as condições impostas pela cláusula da salvaguarda, e mais ainda, para
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situações cuja incerteza seja prolongada, o Estado pode se propor a analisar a medida
periodicamente.
A OMC registra apenas dois casos relacionados a OGMs, apesar de Lehmann (2002)
mencionar a existência de um terceiro surgido em 2002 quando EUA, Canadá, Argentina e
Austrália criticaram as medidas regulatórias adotadas para OGMs pela China, que segundo
aqueles países estariam em desacordo com as regras do Acordo SPS da OMC. Mas esta
questão não aparece na relação de disputas da OMC30.
Uma das disputas sobre OGMs se originou em reclamação feita pela Thailândia contra o
Egito que proibiu a importação de atum enlatado contendo óleo de soja de origem GM. Até
dezembro de 2005 a OMC não noticiava a formação de painel para resolver a situação (WTO,
2005g).
A outra disputa, e esta envolve OGM, comércio internacional e princípio da precaução, teve
origem em 2003, quando Estados Unidos, Canadá e Argentina propuseram separadamente
consultas (DS 291, DS 292 e DS 293) questionando as medidas adotadas pela Comunidade
Européia para aprovação e comercialização de produtos GM, que segundo eles afetam
diretamente suas exportações desde a moratória “de fato” proposta pela CE em 1998 (WTO,
2005f). Até o fechamento deste trabalho, a OMC ainda não havia se posicionado oficialmente
sobre o caso.
Segundo Barros-Platiau (2003) o Órgão de Solução de Controvérsias não atribuiu muita
importância ao princípio da precaução na análise destes casos, e entendeu que, no caso dos
hormônios, a questão era puramente comercial e autorizou os EUA a taxarem os produtos
europeus anualmente em US$116,8 milhões.
Porém, para Sadeleer (2004), o Órgão da OMC admite o princípio da precaução, mas o insere
de forma bastante restritiva nos regimes de avaliação de risco (3.3) e salvaguarda (5.7) do
acordo SPS, com a exigência de serem apresentadas justificativas científicas para qualquer
medida sanitária mais restritiva.
E, Sadeleer (2004) aponta para alguns aspectos positivos desse confronto que acabou por
reformular alguns entendimentos dentro da OMC:
•

os estudos de risco podem comportar dados qualitativos além das informações
quantitativas;

30

Disponíveis em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm>. Acesso em: 5 fev 2006.
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•

opiniões científicas minoritárias podem dar suporte aos estudos de risco;

•

a avaliação científica deve corresponder à realidade e não unicamente às práticas
laboratoriais;

•

o risco deve ser averiguável e não ter por base a incerteza teórica, e

•

reconhece a faculdade a qualquer Estado de objetivar o risco zero;

Apesar de a OMC se negar de forma reiterada, nas três oportunidades, a se manifestar sobre o
status do princípio da precaução, ao menos, segundo Varella (2004) deu-lhe conteúdo,
reconhecendo que foi incorporado pelo acordo SPS nos seus artigos 3.3 e 5.7, ainda que esta
incorporação seja uma limitação às manobras dos Estados, reconhece o autor.
Para Ruiz-Fabri, a recusa do Órgão de Apelação da OMC em pronunciar-se sobre o status do
princípio da precaução esteve mais ligada à prudência, pois segundo a autora, “parecia mesmo
uma armadilha” a exigência de posicionamento do Órgão. Não admitindo o princípio da
precaução como princípio geral nem como regra autônoma, “ele não tem a ‘força’ suficiente
para substituir as regras consuetudinárias de interpretação consolidadas”, o que garante a
segunda estratégia: “considerar que o princípio da precaução está implementado no conteúdo
do Acordo SPS, porém sem se sobrepor às disposições desse acordo” (RUIZ-FABRI, 2004, p.
302-303).

6.4 A solução de controvérsias comerciais e ambientais

Saladin entende que “a OMC é uma organização muito mais forte do que os regimes
internacionais ambientais onde o princípio da precaução teve origem, seja como instituição ou
na qualidade de implementadora de normas legais detalhadas” (SALADIN, 2000). Suas
funções vão desde negociações sobre liberdade de comércio, solução de controvérsias, à
administração e aplicação dos acordos celebrados sob sua alcunha.
Neste escopo, segundo a autora, as regras de direito comercial internacional tendem a impor
limites às medidas governamentais no sentido de inibir o protecionismo nacional. Como
resultado, os conflitos entre as regras comerciais e outras áreas como meio ambiente e saúde
pública tendem a aumentar.
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Barros-Platiau (2003) defende que o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC é mais
eficiente quando comparado à Corte Internacional de Justiça - CIJ, instância de solução de
controvérsias eleita pela Convenção da Diversidade Biológica à qual o Protocolo de
Biossegurança está subordinado.
Por outro lado, Lehmann (2002) relembra que no âmbito da interpretação dos tratados
internacionais, a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados estabeleceu a regra segundo
a qual se aplicará às controvérsias o Tratado mais novo e mais específico, portanto segundo o
autor, a Convenção da Diversidade Biológica por seu Protocolo de Biossegurança se sobrepõe
aos Acordos da OMC nas controvérsias comércio versus meio ambiente.
No âmbito do Protocolo de Biossegurança, as controvérsias podem se resolver pelos meios da
negociação ou pelas vias da Corte Internacional de Justiça. Barros-Platiau (2003) ressalta o
inconveniente de que alguns mecanismos, como os bons ofícios e a conciliação previstos na
CDB, não produzam normas cogentes, portanto não são passíveis de execução.
Sadeleer (2004) conta que em duas ocasiões a Corte Internacional de Justiça teve a
oportunidade de se manifestar sobre o princípio da precaução e “se recusou a estatuir sobre
seu fundamento” (IBIDEM, p.63). O primeiro caso era uma ação movida pela Nova Zelândia
contra a França que intentava efetuar testes nucleares. A Corte elidiu a queixa por questões
procedimentais. No segundo caso, Gabcikovo_Nagymaros, uma ação em que a Hungria
alegava riscos para o meio ambiente se desse cumprimento ao acordo para construção de
obras hidráulicas sobre o Danúbio, celebrado há alguns anos com a Eslováquia (à época
Tchecoslováquia), a CIJ não reconheceu “que havia ali um risco grave e iminente em razão do
caráter vago dos danos invocados pelas autoridades húngaras” (IBIDEM, p.63).
Neste contexto, se o princípio da precaução for considerado um princípio do direito
internacional, poderá ter relevância para disputar com a OMC se medidas ambientais e de
saúde pública são ou não medidas protecionistas. Por outro lado, se considerado meramente
uma abordagem incorporada pelos tratados, não terá qualquer relevância além dos tratados,
portanto nenhum peso nas disputas conduzidas pela OMC, na opinião de Saladin (2000).
A importância de ser considerado um princípio de direito ambiental internacional é relevante
na interpretação das cláusulas dos acordos do âmbito da OMC, que segundo Ruiz-Fabri deve
se valer das “regras costumeiras de interpretação do direito internacional público” (RUISFABRI, 2004, p.301).
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Porém, Barros-Platiau (2003) fala de uma “subordinação de fato” do regime jurídico
internacional ambiental ao comercial da OMC. E justifica sua posição sob o argumento de que
“o campo comercial é muito melhor estruturado e fundamentado em normas cogentes, tanto
no direito internacional como nos ordenamentos nacionais (...) enquanto o direito ambiental
internacional evolui com normas declaratórias ou mais ambíguas” (BARROS-PALTIAU,
2003, p.15). Além do regime jurídico estruturado, Barros-Platiau (2003) entende a
consolidação institucional da OMC como fator preponderante do peso de suas decisões
afirmando que “a OMC é extremamente poderosa” (IBIDEM, p.15) se comparada à estrutura
institucional ambiental.
Tampouco o Protocolo de Biossegurança oferece subsídios para um direcionamento em caso
de conflito com outros instrumentos jurídicos. Seu texto, como aponta Barros-Platiau (2003) é
ambíguo ao reconhecer que “os acordos de comércio e ambientais devem apoiar-se
mutuamente” (UNEP, PROTOCOLO DE CARTAGENA, 2000, Preâmbulo), porém, também
ressalta que a interpretação do protocolo não deve se opor aos direitos e obrigações de suas
partes a outros acordos, mas igualmente reconhece que não será subordinado a qualquer
acordo internacional.
Para a coexistência dos sistemas jurídicos comerciais e ambientais, Barros-Platiau (2003)
oferece duas sugestões. A primeira, que a própria autora sustenta como improvável, “seria
uma divisão de competências” que esbarra em dificuldades de aperfeiçoamento levando em
conta aspectos políticos, científicos e jurídicos da proposta.
Outra possibilidade seria uma maior abertura da OMC para questões ambientais, que está na
pauta do Órgão desde 1994, que, na rodada do Uruguai criou o Comitê de Comércio e Meio
Ambeinte. Esta sugestão está mais de acordo com as tendências jurisprudenciais do Órgão de
Solução de Controvérsias, que vem decidindo favoravelmente à proteção ambiental, conforme
os casos da pesca, salmão, entre outros, apontados por Barros-Platiau (2003).
Presser e Almeida (2003) também ressaltam que a Declaração Ministerial de Doha, de 14 de
novembro de 2001, determinou que fossem adotados suportes mútuos entre os acordos de
comércio e os acordos multilaterais ambientais (MEAs, sigla em inglês).
E como defende Tinker “a incerteza que está no cerne do princípio da precaução parece
chocar-se com a necessidade de certeza que a lei exige para o estabelecimento da
responsabilidade” (TINKER, 1995 apud FREESTONE; HEY, 2004), no entanto Noiville
acredita na “possibilidade, ao menos teórica, de uma conciliação entre o livre comércio e a
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precaução”, muito embora “um conflito lógico pareça ser intransponível, à primeira vista”
(NOIVILLE, 2004, p.322).

6.5 Um novo paradigma de governança precautória para a Biotecnologia Moderna

Marie-Angèle Hermitte (2004) descortina o novo paradigma da governança numa sociedade
de risco:
Diante de uma situação de incerteza e de ignorância, o sistema abala as
hierarquias tradicionais. Obviamente, os cientistas têm uma função peculiar:
a de levar adiante as pesquisas que permitirão vencer essa ignorância; no
entanto, eles se deparam com a necessidade de confessá-las, de deixar vir à
tona suas controvérsias e suas hesitações, muito mais que uma imagem
fictícia de verdade e de saber; assim, cientistas e leigos estão ficando mais
próximos uns dos outros. É evidente que serão as instituições tradicionais
que tomarão formalmente as decisões. Todavia, num contexto de risco
coletivo, de ignorância e de sacrifícios a serem consentidos, associar o
público à decisão é um ato de prudência (HERMITTE, 2004, P.X-XI).

Ancorado nos princípios da informação e da participação pública nas decisões, o princípio da
precaução, segundo a autora, é o que melhor representa “a renovação democrática que se tenta
impor” (HERMITTE, 2004, P.XI).
O princípio da precaução, segundo Hermitte e David (2004) vai além da redução dos riscos
proposta pela prevenção, propõe a busca por “técnicas políticas que permitem decidir se vale
a pena correr tais riscos e sob quais condições” (IBIDEM, P.94) dentro de um contexto de
incerteza científica.
Para Freestone e Hey (2004), o desafio atual do princípio da precaução está na sua
implementação, que os autores chamam de “segunda geração de pesquisas”, pois a primeira
geração que buscava investigar o status desse princípio no direito internacional, segundo eles
já está superada em razão das reiteradas adoções em instrumentos nacionais e internacionais
que o teriam consolidado como princípio de direito internacional.
Para os autores o atual desafio proposto para implementação do princípio da precaução está
na adaptação das atuais instituições e mecanismos procedimentais, para o qual não existe uma
“receita uniforme e global” (RAFFENSPERGER; BARRET, 2001, p.811), devendo se
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adequar aos mais variados contextos sociais e econômicos de forma a atender às necessidades
específicas de cada sociedade.
Ainda para Raffensperger e Barret (2001), a adoção do princípio da precaução na
biotecnologia moderna advém da novidade e da complexidade dessa tecnologia e da liberação
de seus produtos GM em larga escala no meio ambiente, que vão enfrentar as limitações
atuais em predizer, calcular e controlar os seus impactos.
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CAPÍTULO VII

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão conceitual da biotecnologia a partir dos avanços nos estudos das ciências biológicas
permitiu esclarecer que, muito embora se considere a biotecnologia uma prática nascida
juntamente com a formação das sociedades primitivas, ela difere e muito da atual
biotecnologia, denominada moderna. A diferença fundamental está no desconhecimento dos
processos biológicos daquelas sociedades em confronto com o atual conhecimento das
técnicas de manipulação do código genético dos seres vivos.
O breve histórico da evolução da biotecnologia nas quatro áreas (plantas, animais,
microrganismos e medicina) possibilitou a compreensão de que a transferência de informação
genética entre espécies de um reino para outro não foi um evento isolado, mas resultado de
várias descobertas científicas produzidas em conjunto com outras ciências como a Física,
Química, Biologia, entre outras, ao longo da história da humanidade.
Esclareceu-se também, que a biotecnologia moderna não produz apenas plantas
geneticamente modificadas e que seus produtos podem ter uma variedade de aplicações, como
animais transgênicos para uso comercial e para pesquisa, terapia gênica, microrganismos para
processos de biorremediação, ou como bioprocessadores na produção de novas sustâncias,
entre outras funções.
Na intenção de identificar o estado da arte do sistema regulatório internacional sobre a
biotecnologia moderna e sua interface com o meio ambiente, o capítulo três tomou por base o
estudo elaborado por Glowka (2003) para a FAO, que apontou instrumentos cogentes e não
cogentes que regulamentam o assunto de forma expressa ou por interpretação extensiva, como
é o caso da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 1982, que muito embora
não mencione OGMs ou Biotecnologia Moderna, faz referência ao uso de tecnologias e
introdução de espécies novas ou alienígenas nas regiões marinhas e costeiras. Dos
instrumentos identificados, o Brasil não é signatário apenas da Convenção sobre Acesso a
Informação, Participação Pública no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em
Matéria Ambiental, em razão do seu escopo se limitar aos países europeus.
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Portanto, o regime jurídico da biotecnologia já está incorporado ao direito internacional e
nacional dos países signatários desses acordos, dos quais se inclui o Brasil.
Restava verificar se o princípio da precaução, tal como a biotecnologia, possui um regime
jurídico estabelecido e se esse regime determina sua aplicação à moderna biotecnologia da
mesma forma como vem sendo invocado para questões de meio ambiente.
As divergências científicas trazidas ao trabalho sobre os benefícios e as ameaças na adoção da
biotecnologia moderna exaltaram os elementos de incerteza e ignorância próprios das ciências
e fizeram a ligação entre a biotecnologia moderna e o princípio da precaução.
As evidências construídas a partir dos elementos de convicção, em especial o relatório
produzido pela Agência Ambiental Européia, em 2002 sobre fluxo gênico de variedades GM,
sugerem que, diante de incerteza e ignorância científicas, a decisão não deve se pautar pelo
risco, campo de atuação da prevenção. O desconhecimento das probabilidades ou da própria
existência do perigo introduz o princípio da precaução na gestão das recentes descobertas da
biotecnologia moderna e da relação de novidade dessa atividade com os fatores complexos de
interação com o meio ambiente.
O princípio da precaução, enquanto diretriz, estimula a elaboração de normas, licenças e
estudos, que são os meios regulatórios próprios para implementação de políticas públicas
voltadas à gestão da espera por novos dados científicos. Por isso a importância da
conceituação de princípio trazida pelo trabalho, pois esclarece que seu âmbito não se
confunde com a função regulamentadora da norma, ao contrário serve-lhe de inspiração e
interpretação.
Numa abordagem forte, o princípio da precaução implica na paralisação de qualquer atividade
que coloque em risco o meio ambiente, e cuja inversão do ônus da prova exige do proponente
da atividade a demonstração de segurança da tecnologia ou do produto. Por outro lado, numa
formulação mais suave desse princípio, admitem-se resultados a longo prazo das medidas
adotadas e a revisão dos parâmetros ambientais sempre que houver novas descobertas
científicas, agregando-se aos mecanismos de gestão as análises de custo-benefício,
participação da sociedade nas decisões, além dos demais instrumentos já abordados no
trabalho.
Tendo resgatado o conceito do princípio, foram identificados na literatura mecanismos para
sua implementação, tais como estudos de impacto ambiental, participação da sociedade,

201
zoneamentos ambientais, seguros e compensações, entre outras formas de democratização das
tomadas de decisão.
Outra questão que o trabalho se permitiu abordar, foi o status do princípio da precaução no
direito internacional. Apesar de alguns autores e Organizações Internacionais, como a OMC,
relutarem em aceitar o princípio da precaução como princípio geral do direito internacional, a
prática tem demonstrado o contrário. Desde a década de 70, este princípio vem sendo previsto
em instrumentos nacionais para políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente,
como ocorreu na Alemanha. Na esfera internacional, vem sendo expressamente previsto a
partir da década de 80, em vários instrumentos, como na Declaração Ministerial da
Conferência Internacional para Proteção do Mar do Norte, de 1984 e mais recentemente no
Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança que trata do movimento transfronteiriço de
organismos vivos geneticamente modificados.
O princípio da precaução surgiu para gerenciar a espera por elementos que conduzam à
segurança e se pauta pelo benefício da dúvida a favor do meio ambiente, em face da
irreversibilidade da degradação ambiental e em razão do seu caráter de direito indisponível e,
portanto, intransigível.
O relatório “Lições tardias de advertências precoces” da Agência Ambiental Européia, de
2001, serviu como referencial teórico para exemplificar situações nas quais houve maior ou
menor adoção de medidas precautórias e suas conseqüências a partir dessas ações. Estes
exemplos permitiram a construção de uma argumentação para adoção do princípio da
precaução que não deve ser aleatória, sob pena de vulgarizar o princípio e esvaziar seu
conteúdo. O princípio deve, portanto, ser invocado para situações em que haja ameaça de
dano e incerteza ou ignorância científicas.
Uma vez conceituado e delimitadas as circunstâncias para adoção do princípio da precaução,
e utilizando os mesmo instrumentos internacionais relacionados pelo relatório da FAO, de
2003, nos quais há menção à biotecnologia moderna, buscou-se identificar a conexão entre os
instrumentos de proteção ambiental, a biotecnologia e o princípio da precaução.
Muito embora apenas o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, de 2000, aborde
especificamente a gestão da biotecnologia moderna, em todos os outros instrumentos
analisados foi identificada, de forma expressa ou implícita, a adoção do princípio da
precaução, seja como princípio, abordagem ou medida.
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Como a aplicação do princípio da precaução não é uma questão fechada em um segmento de
atividade ou restrito às fronteiras políticas de um país e seu potencial impacto sobre o
comércio pode ocasionar “repercussões globais”, o trabalho cuidou de investigar qual a
relação que os Estados Unidos, União Européia e Brasil, mantêm com o princípio e qual a
visão da Organização Mundial do Comércio sobre o impacto do princípio da precaução nas
práticas comerciais.
Surpreendentemente, os artigos analisados revelaram que os EUA adotam medidas
precautórias tanto quanto a UE. E alguns autores sugerem que essas medidas regulatórias,
mais ou menos precautórias, nem sempre estiveram relacionadas a disputas econômicas. Há
casos em que as medidas adotadas tanto pela União Européia como pelos Estados Unidos se
referiam a outros fatores além do comércio internacional, como ocorre com as medidas de
segurança adotadas pelos EUA nas doações de sangue contaminado, violência juvenil,
controle de armas, limite de velocidade em vias expressas, proibição de armas e proibição de
CFC em aerosóis.
As divergências internas do Governo Federal ainda não permitiram que o Brasil assumisse
uma posição clara sobre suas pretensões nas negociações do Protocolo de Cartagena, cujo
conteúdo está pautado nas diretrizes do princípio da precaução. Se o país lograr atingir um
fortalecimento jurídico e institucional interno poderá ter grandes chances no futuro em
matéria de comércio internacional graças ao fabuloso patrimônio genético de que dispõe e à
posição privilegiada no setor do agrobusiness, além do grande mercado consumidor que
possui.
As evidências trazidas ao trabalho sugerem que a recusa da OMC em se pronunciar sobre o
status do princípio da precaução é resultado de uma política de prudência praticada pela
Organização, já que, admitindo o princípio da precaução como um princípio geral ou uma
regra autônoma do direito internacional, pela regra da Convenção de Viena sobre Direito dos
Tratados, esse princípio teria força suficiente para, como regra consuetudinária de
interpretação consolidada, impor-se na interpretação das disposições dos acordos no âmbito
da OMC.
E por fim, resta, a título de considerações finais, sugerir a partir das evidências coletadas, que
o princípio da precaução deve ir além da mitigação dos riscos proposta pela prevenção. Sua
implementação dependerá do grau de segurança estabelecido por cada Estado. As medidas de
precaução por si, não excluem a possibilidade dos impactos acontecerem, mas podem
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minimizar o surgimento de surpresas desagradáveis, resultado da ignorância científica. Talvez
os efeitos nocivos da pesca predatória, radiação, benzeno, asbestos, PCBs, halocarbonos,
DES, antimicrobianos, dióxido de enxofre e chumbo tetraetila, pudessem ter sido reduzidos
ou eliminados se o princípio da precaução tivesse sido considerado.
Os estudos apresentados reforçam os argumentos de que o Princípio da Precaução possui um
conceito amplo. Mas, ao que parece, esta característica generalista é que faz do Princípio da
Precaução uma fonte de direito internacional, podendo ser invocado em qualquer parte do
Planeta, para qualquer situação que envolva incerteza ou ignorância científicas. Essa
generalidade permite que a sua leitura seja feita na medida da necessidade do seu interlocutor,
de forma a permitir a adaptação de seus instrumentos à vontade das políticas públicas
estabelecidas nos mais variados contextos sociais e econômicos para atender às necessidades
específicas de cada sociedade, característica, aliás, esperada para interagir em um sistema
extremamente veloz de trocas ágeis de informações.
Por outro lado, essa maleabilidade não pode permitir que o princípio da precaução seja
utilizado pelos países como uma forma de protecionismo econômico disfarçado de proteção
ambiental. Contra isso poderiam ser adotadas as medidas previstas no Acordo Sanitário e
Fitossanitário da OMC que permite a adoção de medidas de salvaguarda desde que haja
fundado receio de perigo mediante a demonstração de que: i. as informações científicas
pertinentes são insuficientes; ii. a medida restritiva está sendo adotada com base nas
informações pertinentes disponíveis; iii. o Estado está se esforçando para obter informações
complementares a fim de proceder a uma avaliação mais objetiva do risco, e iv. a medida
adotada será reexaminada num prazo razoável.
Dessa forma, o princípio da precaução longe de se apresentar como um entrave para a
economia, representa um incentivo para o desenvolvimento científico e tecnológico. As
exigências de realização periódica de novas pesquisas, aprimoramento dos métodos e a
redução do uso de substâncias nocivas, aprimoram as atividades existentes e oferecem novos
parâmetros para um futuro sustentável.
A questão chave do princípio da precaução é a adoção antecipada de medidas para evitar um
possível dano, mesmo na ausência de uma relação científica de causa e efeito. Essa diretriz
justifica sua adoção na gestão da biotecnologia moderna, cujos aspectos de novidade e
complexidade dos sistemas biológicos próprios dessa atividade vão enfrentar as limitações
científicas atuais em predizer, calcular e controlar os seus impactos no meio ambiente. Se já
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há grande preocupação com a poluição química que, historicamente, demonstrou a capacidade
de provocar grandes e duradouros impactos negativos no meio ambiente, qual será o impacto
que os organismos geneticamente modificados poderão oferecer? Como bem observou
Bonome (s/d), lembrando que diferentemente de um composto químico, um ser vivo é capaz
de se reproduzir, crescer e migrar.
De volta à questão central da dissertação, ficou demonstrado pela análise dos instrumentos
internacionais colacionados que o princípio da precaução já é previsto para questões que
envolvam a Biotecnologia Moderna e que as tomadas de decisões em situações de incerteza e
ignorância científicas exigem a implementação do princípio para gerir a espera da evolução
do saber, ampliando, desta maneira, as perspectivas de futuras pesquisas para os estudos de
segunda geração, que têm por escopo estruturar os instrumentos existentes e desenvolver
novos mecanismos para sua implementação.
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