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APRESENTAÇÃO

Ao promover o ciclo de Debates sobre os transgénicos, a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais moveu-se por dois princijais objetivos: o de veicular o
maior número de informaçães de alta qualidade sobre o tema e o de estender a todo o
País as discussões a ele pertinentes.

Acreditamos estar, dessa Jr,na, democratiando injõrmações valiosas e dan-
do opor/unidade para que, em iodos os recantos do Paír, o cidadão brasileiro lenha
elementos para se posicionar quanto ao plantio e ao consumo dos transgénicos.

O avanço tecnológico Ira,-,.para a humanidade um sem-número de implicações.
Muitas delas são altamente positivas, mas outras existem de caráter discutível. O
tema oferece-nos os dois lados da questão: até que ponto devemos proibir ou desenvol-
ver as modificações genéticas de produtos para consumo humano?

Poderíamos comparar o assunto àquele dos medicamentos. Se a medicação
prescrita ao paciente concorre para a cura, devem-se relevar os efeitos colaterais. Se
estes, entretanto, chegam a comprometer o organismo de outra forma, é o caso de se
repensar a prescrição.

Nas exposições aqui apresentadas destacam-se dois aspectos /iinda,iientais:
de um lado o impacto da produção de transgénicos /70 meio ambiente e as alterações
que possam traer para a saúde do ho,,iem, do outro as teorias que acenam com
maior produtividade e menor custo, maior qualidade e armaenahi/idade de ali-
mentos.

No primeiro caso, não podemos nos esquecer de que o Brasil é detentor da
maior hiodiversidade do planeta. Nossos recursos de flora e fauna são de tamanha
dimensão que nos obrigam a pensar duas vezes antes de liberar no ambiente os
OGMs, ou se/a, organismos geneticamente modificados. Afinal, não poderíamos
colocar em risco um portentoso património natural, que devemos preservar e explorar
racionalmente, em benefício de nossas ,fii/ura.r gerações.

"Jesse contexto, devemos estar atentos aos dois princípios que regem o moder-
no 1 )ireilo Ambiental. o princípio  da prevenção, segundo o qual deve-se evitar deter-
tijinada atividade se a mesma resultar danosa; e o pnncl,'pio da precaução, pelo qual,
em caso de dúvida, tal atividade e' afastada.

A controvérsia quanto aos e/èilos dos transgénicos sobre a saúde humaia
reveste-se de igual ou maior importáncia. A 4íins cientistas nos alertam para o fato
de que os produtos modificados poderiam apresentar múltplas e problemáticas con-
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seqüéncias para quem os consome: medicamenlo.ç como os antihio/icos leriam seu
e/i/o anulado, (is alergias se agra, 'a riam, notas e,fermudades e vírus poderiam
surgir, e o uso de agrotó.-icos seria aumentado. São hipóteses que nos cnmpu-e nece.r.ta-
riamenle zen/jca,

(Juanlo ao segundo apeclo, dado o caráter recente da tecnologia, não houve
ainda como couprorar as epectaiivas, muito menos de avaliar seu preco para o ser
humano. No entanto, diante do fluo de não se poder refrear o progresso. impõe-se

necessidade de uma inlenszjicaào de pesquisas em ter,itório brasileiro, para que
o/).rerPaoes acurada.r e
maiores apedei(oamentos possam permitir que os possíveis malefisios síyauui rever
lidos em/ai'or da humanidade e para que possamo.r. com  seguranca adotar a noj i
tecnologia, considerando-se ainda os fim/ores de ordem ética e económica.

().r aqui apresentados garantem-nos o privi/tgio de conhecer o pensa-
mienlo das maiores autoridades no assunto e, certamente, irão contribuir para
apro/tou/ar a re/iexào sobre um lema de tal importáncia.

Deputado Andcrson Adauto,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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TRANSGÊNICOS:

UMA QUESTÃO ESTRATÉGICA?



José Hermeto Hoffmari
Secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul

O tema proposto é muito importante. Os transgênicos são estratégi-
cos para a soberania nacional? São estratégicos para combater a fome?
São estratégicos para os agricultores, para a agricultura nacional, para os
consumidores, para uma agricultura que respeite o meio ambiente? São
estratégicos para conquistarmos novos mercados?

A primeira questão é sobre a soberania nacional. Se nos reportar-
mos à introdução dos transgênicos cm nosso país, verificaremos que
sua origem está no acordo da Organização Mundial do Comércio, que
o Brasil assinou em 1996, em que todos os signatários se comprome-
tiam a abrir as portas de seus países para o avanço da biotecnologia.
Isso se expressava no compromisso assumido pelo governo brasileiro
dc promulgar internamente a lei de patentes e a lei de cultivares, for-
ma que garantiria o lucro pelas descobertas científicas das
multinacionais, que tinham interesse nesse filé do mercado.

Essa é a primeira grande constatação. Por esse acordo, o governo bra-
sileiro teria até o ano de 2002 para aprovar essas leis internamente. Como
o governo brasileiro é muito fiel ao que determina o G-7, fez a sua lição
de, casa antes do tempo, e essas leis foram aprovadas em 1997 e 1998.

Com essas leis promulgadas, abriu-se a possibilidade de que as
multinacionais tivessem acesso e garantia de viabilizar seus lucros com
essas descobertas. Isso faz parte do processo de dominação do G-7, e, por
consequência, das grandes corporações multinacionais. 1)o ponto de vis-
ta estratégico, quem pensa em soberania nacional como algo importante,
certamente, não tem nada a comemorar.

() País, ao renunciar à soberania na produção de alimentos, na
medida em que renuncia à soberania na produção de sementes, certa-
mente pagará um preço talvez muito mais alto do que o que estamos
pagando na área de medicamentos.

Suponhamos que, no futuro, o bloco do MIiR(X)SUL decida não pa-
gar a dívida externa, ou decida por uma moratória. Se o País perdeu a
autonomia na produção de sementes, deixou uma brecha para que essas
grandes potências inviabilizem uma decisão política importante, como a
de nos livrarmos do jugo da dívida externa.

11



Podemos constatar que as elites nacionais não têm um projeto para
a nossa nação. Transformaram o nosso pais num quintal de interesse
das grandes potências, onde campeiam a especulação financeira e a
desnacionalização. Rifaram a nossa agricultura; não temos uma politi
ca agrícola que preserve o interesse da flOSSA agricultura familiar, pa-
tronal e empresarial.

Nossa agricultura não tem mais renda. Seu polo dinâmico passou a ser
o mercado externo, e não mais o interno. Tem algum futuro a nossa agri-
cultura voltada para o mercado externo, Como o caso do café e da soja,
mas toda a agricultura voltada para o abastecimento interno está numa
crise sem precedentes. Em um pais que possui 32 milhões de famintos,
seguramente teríamos de ter outro modelo de desenvolvimento, que
priorizasse o alimento para nosso povo. Assim, o desafio da nossa agri-
cultura seria garantir a produção para essa população.

E inacreditável que tenhamos crises dc comercialização, dando a im-
pressão (IC que tenhamos excesso de oferta. Assistimos recentemente em
flOSSO Estado a urna mobilização dos arrozeiros, pequenos agricultores,
porque o preço que recebem pelo arroz é inferior ao custo de produção.
Para o menos avisado, fica a impressão de que temos uma superoferta,
quando isso não é verdade. () fiOSSO Consumi) atual é de 11 milhões de
toneladas, e a produção é de 1 1 milhões e meio. Portanto, talvez com uni
salári tninimi de USSI O,()( 1 , já ftli asse ar o »'. no mercado, e o problema
estaria resolvido. ( ) nosso prol)lenla C de distribuição da renda.

( )utra grande questão é se os transgciiicos sào importantes para
combater a fome. Esse tem sido o pretexto usado pelas multinacionais
e por aqueles que são favoráveis aos tranSgêflicoS. Mas temos de ter
presente que já nos contaram essa historia por ocasião da —revolução
verde", quando íiOS impingiram aquele modelo tecnológico maciço
em agrotoxicos e mecanização. Diziam que era a única maneira de
resolvermos o problema da fome no mundo.

Passaram-se os anos, e vimos as consequcncias da revolução verde: a
f( )ne não desapareceu; veio contrario, aumentou. Temos hoje 800 tiiilliocs
de famintos no mundo. Muitos agricultores envenenaram-se, muitos morte
ram cm conseqüência de tntoxicaçoes. outros sofrem até hoje. Muitas crian-
ças nasceram deformadas, o meio ambiente foi extremamente degradado.

) discurso de que o transgenico é importante para combater a fome é
urna perfumaria para nos fazer crer que eles são necessários. A fome no
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mundo é um problema político. É um problema mundial de distribuição
da renda. Prova disso é que em vários países OS agricultores recebem
dinheiro dos governos para não plantarem. Portanto, com esse modelo
concentrador da renda, o que há no mundo é excesso de alimentos, e não
falta. E não será a transgenia que resolverá esse problema.

Quando falamos sobre os transgênicos como salvação para a fome,
temos de ter clareza também de que existem muitas descobertas
tecnológicas, científicas na área da agricultura, que não foram ainda ple-
namente apropriadas pelos agricultores. O nosso problema é fazer chegar
a todos eles tecnologia de que já dispomos. E claro que muitas vezes ela
não é adotada por ser inadequada para o segmento dos pequenos agri-
cultores em especial. Para se ter um exemplo, a produtividade média
do milho no Rio Grande do Sul é de duas toneladas por hectare, sendo
que os agricultores de ponta, os mais estruturados, produzem Oito to-
neladas no mesmo espaço. Portanto, temos pela frente um imenso ca-
minho que não tem nada a ver com a transgenia.

Quanto aos transgênicos serem estratégicos para OS agricultores, vere-
mos que não pode ser estratégico para o agricultor aquilo que o torna
prisioneiro das multinacionais, que o torna refém e o obriga a comprar
todos os anos a semente casada com o veneno. Logo, é uma tecnologia
que levará à exclusão os pequenos agricultores, na medida em que não
têm renda, não têm condições de comprar a semente todo ano e até por-
que se desestrutura a sua cultura, que é a de reservar parte do que produ-
zem para o plantio da safra seguinte. Portanto, o nosso agricultor é jogado
às regras do mercado por causa da completa ausência de políticas públi-
cas que lhe garantam renda e bem-estar nesse contexto, em que a questão
tecnológica também está presente. Tínhamos, sim, de caminhar para me-
lhorar nosso desenvolvimento tecnológico, mas buscando uma tecnologia
que respeitasse a cultura do agricultor, seu meio ambiente, sua saúde e, evi-
dentemente, a saúde dc) nosso consumidor. Estamos num contexto em que a
política agrícola do governo federal é a maior fábrica de sem-terra do mundo,
seguramente: uma política que não olá renda, não garante o bem-estar e, obri-
gatoriamente, fará uma exclusão maciça de agricultores no médio prazo. Nes-
se contexto, não adianta colocar a polícia em cima dos sem-terra, sem atacar
as verdadeiras causas - e a questão tecnológica é uma delas.

Sentimo-nos muito confortáveis porque a posição do flOSSO governo
tem recebido o apoio dos pequenos agricultores, de suas entidades, como
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a NIPA, a CUT, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, o Movi-
menu) das Mulheres da Roça, enfim, movimentos conscientes nos
dado apoio e, por isso, temos a certeza de que realmente, do ponto de
vista estratégico, para os agricultores, os transgênicos não têm o menor
interesse. Para os grandes produtores, que têm sido os nossos adversários
e que alegam que OS transgênicos trazem urna redução dos CUStOS de pro-
dução, achamos que têm caído no "canto da sereia", acreditando que
urna multinacional, depois que obtiver o m000poiR) dessa semente,
iiiiciari a praticar o preço de hoje. Seguramente, esse monopólio imporá
um preço, que será muito salgado. Achamos que os aliados de hoje da
Monsanto seguramente pagarão muito caro adiante,

1 starnos fazendo um trabalho que o governo federal não tem feito: o
de fiscalizar rigorosamente o cumprimento da lei que proíbe o plantio
comercial dos transgénicos. Nossos fiscais ficaram reféns desses agricul-
tores médios e grandes por 48 horas cm urna ocasião. Esses agricultores
acham c1ue os transgénicos serão urna grande salvação e não se dão conta
dc que, ta() logo a multinacional Monsanto consiga êxito, imporá o seu
preço. Acho que devemos lembrar, mais uma vez, o caso dos medicamen-
tos. Precistinos ter presente o modo como as multinacionais agem. Tam
hcm para os consumidores, certamente essa questão não é de interes
S(• estratégico, porque está em jogo a qualidade do alimento, a incerte
ia de sua qualidade, o risco de alergias, de inicraçao desses produtos
com os vírus existentes no organismo das pessoas. Não se sabe, por
exemplo, corno se dá a degradação desses transgénicos no aparelho
digestivo humano.

Só o tato de que os transgênicos aumentam OS resíduos nos ali-
mentos já é suficiente para não termos dúvida de que não há fator
estratégico nessa questão, para os consumidores. Igualmente, 1) tt()
de o Ministério da Agricultura ter atimuntado dez vezes a rolerancia
para o clifosai na soja, como alimento, demonstra que existe, sim,
t1SC() ole auniento da contaminação ' dos alimentos.

Na questão ) ambiental, aclio que já lemos um acordo, porque existem
riscos ainda não esclarecidos, corno a questão cia polinização cruzada,
com a possibilidade da criação de plantas super-resistentes. Não se sabe
qual é o efeito disso sobre a vida microbiana do solo. Não podemos achar
racional que tenhamos uma tecnologia qUe nos proporcione urna planta
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de interesse econômico, sobre a qual possamos jogar veneno e mais vene-
no, em qualquer fase de seu desenvolvimento.

Temos toda a autocrítica da revolução verde, num passado recente,
que nos dá um exemplo de como essas coisas funcionam. Temos inúme-
ras experiências de organismos públicos e não governamentais mostran-
do que é possível termos tecnologias que vão no sentido oposto a essa
questão de colocarmos cada vez mais veneno. E, mesmo assim, estamos
sendo induzidos a usar essa tecnologia, única e exclusivamente, por inte-
resses dessas grandes corporações multinacionais. Tecnologias com uma
rotação de culturas e plantio direto tiOS apontam claramente que é possí-
vel termos uma tecnologia limpa, sem intoxicação para as pessoas, para o
meio ambiente e para os consumidores.

Vou me reportar rapidamente ao caso do arroz irrigado no Rio Grande
do Sul. O maior índice para arroz irrigado é o de arroz vermelho, e há uma
gramínea que se confunde com o arroz irrigado. Pensar em ter um arroz
resistente a algum veneno significa o alto risco de essa resistência se trans-
ferir também para o arroz vermelho, por se tratar de gramínea. Portanto, é
um risco muito maior do que no caso da soja. Mesmo assim, a CTNBio
continua insistindo com essa pesquisa. E temos outros métodos extre-
mamente eficientes para controlar o arroz vermelho. Um deles é o plantio do
arroz pré-germinado, que ganha na competição, porque se estabelece mais
rapidamente e sombreia o arroz vermelho. O outro método é o plantio direto,
e o outro é um sistema de rotação com outras culturas. O único motivo para
as multinacionais insistirem em ter um arroz resistente ao herbicida é apenas
o lucro da venda casada da semente com esse veneno. Temos vários métodos
agronômicos de controle que dispensam essa técnica.

Por último, quero falar sobre a questão estratégica do ponto de
vista dos mercados. Evidentemente, temos sido muito criticados ao
longo desse período de quase um ano e meio de governo, e uma das
críticas mais veementes que recebemos, em janeiro do ano passado,
quando começamos a levantar esse assunto, foi a questão do mercado.
As pessoas diziam que não havia nenhum mercado diferenciado, que
era uma utopia, mas hoje o que se verifica é exatamente o contrário.
Os consumidores esclarecidos não aceitam esse alimento transgênico,
e essa não é uma questão somente da Europa.

Nessa polêmica dos transgênicos, o Rio Grande do Sul está muito
presente na grande mídia, permanentemente. Foi feita uma pesquisa pela
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I'niversidak lcderal cio Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, em
que 7U° das pessoas disseram estar dispostas a pagar mais por um ali-
mento não transgenico, mesmo numa situação de crise. Isso mostra a imen-
sa rejeição a esse tipo de alimento. Mesmo para aqueles c1uc pensam que
a nossa agricultura deva ter como pólo dinâmico o mercado externo, é
uma burrice o que o governo brasileiro está fazendo. Existe, sim, na Eu-
ropa, um mercado diferenciado para alimentos não transgênicos, o que é
diferente de um mercado para alimentos orgânicos. Nau se trata de um
nicho de mercado, são países inteiros que nau aceitam o alimento
transgenlc() e, portanto, poderíamos ser um ofertante mundial dife-
renciado de alimentos, o alimento convencional ou o alimento não
transgcnico.

>r isso, está havendo esse esforço monumental da M nsan lo e de
outras empresas para dizer que no Brasil tudo já está contaminado por
transgcntcos. ( ) "New \ork Times", no dia 17 de maio, trouxe uma
matéria com muito destaque, dizendo que 30V0 da soja brasileira eram
transgénic s, dando a nítida impressão de que nossa soja é igual t soja
americana e à argentina.

E o que diz o governo federaP Vou me valer do que a imprensa diz.
( )s j ornais publicaram que o ministro da Agricultura disse que aqui não
há transgcnicos, que a lei não permite. Convenhamos que é muito cinis-
mo. Na semana passada. estivemos em Paris e, no domingo, o jornal "Le
Monde- , que um dos jornais de maior tiragem da França, publicou ma-
téria dizendo que eles foram enganados quando compraram sementes do
Canadá como sendo nau transgenicas e, no plantio, constataram que eram
iransgénicas. Criou-se uma polêmica, porque ( Ministério da Saúde quer,
simplesnietitc, a dleStrUiÇa() dos 600 hectares plantados, e o Ministério da
Agricultura opõe alguma resistência. Parece-me que a decisão final foi a
de destruir esses ()( 1 hectares.

1 quandc a nossa soja -que o ministro brasileiro (liz nao ser iransgénica
- chegar à 1 uropa e i or constatado que é transgénlca, qual será a opinião
pública européia Nào estamos livres desse risco. No Rio Grande do Sul,
fizemos uma campanha intensa na grande mídia, esclarecendo os agricul-
u)res para que na() plantassem . Mesmo assim, alguns insistiram cm plan-
tar. Interditamos oito lavouras e entregamos o assunto à Polícia Federal e
à Justiça. Na nossa campanha, as cooperativas se envolveram - 80i da
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produção da comercialização da nossa soja são feitos por cooperativas -
e nos informaram, em off, do volume de sementes que eles tiraram das
suas cooperativas e até de agricultores. E essas sementes foram livremen-
te transportadas para alguns estados brasileiros. Então, provavelmente,
cm algum estado elas foram plantadas. Essa idéia que se tinha de que no
Rio Grande do Sul a soja seria transgênica não é muito verdadeira. C) Rio
Grande do Sul é o estado que tem a menor proporção de soja plantada.

Se as empresas que estão comprando soja no Brasil estão achando que
comprando em outros Estados estarão livres, poderão ter surpresas, e
poderemos ter outros títulos no "Le Monde" referentes à soja brasileira.
Evidentemente, não desejamos isso, até porque nos traria um prejuízo
muito grande. Mas, se acontecer, estaremos com a consciência tranqüila,
porque fizemos a nossa parte.

Para terminar, perguntaria: Se os transgênicos foram introduzidos no
País devido ao acordo na OEMC, a quem eles interessam? São estratégi-
cos para quem? São estratégicos para aqueles que os usam como mais um
método de dominação dos povos do Terceiro Mundo. E, na seqüência,
são muito estratégicos para as corporações multinacionais que, por meio
deles, conseguem lucros fantásticos. Não somos contra o avanço da ciên-
cia, e a biotecnologia está inserida nesse contexto, como no avanço da
medicina e de tantas outras áreas. Mas somos a favor desse avanço
num contexto de um projeto nacional, de um projeto feito para os
brasileiros. Isso implica fortalecer as universidades públicas, as pesqui-
sas públicas, cm fortalecer a nossa Embrapa, as empresas estaduais de
pesquisa, reoricntando suas linhas de pesquisa, buscando métodos que
tornem menos árdua a tarefa do agricultor, que fortaleçam a renda e o
bem-estar dos agricultores e, enfim, que dêem qualidade de vida para
quem produz e para quem consome. Precisamos de uma tecnologia a ser-
viço da inclusão e não cia exclusão, uma tecnologia que busque
agroccossistemas sustentáveis dentro dos princípios da agroccologia.

Estamos no canto do País, fazendo a nossa parte, com muitos dis-
sabores, com muitas incompreensões, mas conscientes de que estamos
lutando por uma causa extremamente justa. Os interesses contrários
evidentemente se manifestam nas mais variadas críticas, mas estamos
muito reconfortados com o apoio dos agricultores familiares e dos con-
sumidores.
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Sentimo-nos reconfortados com as inúmeras ONGs que estão fazen-
do um movimento importantíssimo, desde consumidores até entidades
ligadas à agricultura, num trabalho árduo de esclarecimento, de despertar
a consciencia das pessoas para a implicação política. Não se trata de uma
questão técnica. Do ponto de vista técnico, pode ser que as questões da
saúde e cio meio ambiente sejam resolvidas cm médio e longo prazos.
Essa concepção política do governo federal de submissão aos interesses
do FMI, da ()M("  e do G-7, é que temos de ter sempre muito presente.

A nossa grande mágoa é a postura entreguista e antinacional do gover-
no federal, que, mesmo diante da proihlç(), na() move um dedo para exi-
gir o cumprimento da lei. Um governo tão legalista quando quer comba-
ter o movimento social organizado, quando quer colocar a polícia em
cima, quando quer colocar a Polícia Federal para cuidar de prédios públi-
cos, numa clara intervenção nos estados, não moveu uma palha para fa-
zer cumprir a lei, e, por isso, estamos extremamente desgastados, no Rio
Grande, perante os agricultores, médios e grandes especialmente. Mas
temos a certeza de que hoje a nossa parte está cumprida. Vamos continu-
ar nesse caminho, apostando em que a proibição seja mantida e em que,
pela mobilização da sociedade brasileira, consigamos colocar o governo
federal a serviço cio bem comum. Se isso no) o move, pelo menos que se
coloque a serviço cia lei que proíbo: o) pIaui io comercial de traflsgénic )s
tu> nosso pais.



Márcio Carvalho Rodrigzies
Assessor econômico da FAEMG

Não vc)() como falar de produção de transgênicos ou de tecnologia
sem antes analisar a própria agricultura brasileira. Temos um P113 total de
RS531 bilhões; um PIB agrícola que corresponde a 10% desse total, res-
pondendo por R553,1 bilhões. Quando se analisa o agrobusiness, podemos
ver que ele representa 35%, abrangendo a área antes da porteira, dentro
da porteira e depois da porteira. Temos as exportações agrícolas hoje na
ordem de 36% do PIB, o que representa R5I9,8 bilhões. As importações
representam 11 0/0, com R$6,4 bilhões. Isso trouxe um saldo nas exporta-
ções de RS 13,4 bilhões, saldo esse responsável pelo fato de o resultado
financeiro cio País não ter sido muito mais desastroso do que foi.

Enquanto isso, empregamos 25,9% da população. Isso significa 18,1
milhões de pessoas, enquanto o emprego no arobusiness é da ordem de
40%, empregando 28 milhões de pessoas.

Sobre a perj'ormance da agricultura, temos produtos como o café, que
ocupa o 1" lugar nas nossas exportações. Participamos com 35,7%. Te-
mos a laranja, a cana-de-açúcar com 27,2%, além do feijão, da carne bo
viria, da carne de frango, do milho, cio cacau, do leite, do algodão e do
arroz. já alcançamos o 1° lugar na produção de algodão, mas, devido às
políticas errôneas, estamos hoje em 10° lugar, tentando recuperar essa
importante lavoura para o estado.

Observando a safra agrícola, ao longo dos últimos 20 anos, e os recur-
sos destinados à agricultura nesse período, veremos que o volume de ali-
mentos aumentou à medida que OS recursos diminuíram. Houve uma queda
de 19,54% na área plantada e um aumento de 16,7% na produção. Não é
obra do acaso, não é mágica, é a chamada tecnologia ou revolução verde.

A Argentina vem, nos últimos anos, aumentando acentuadamente a
sua produção. No ano passado houve uma pequena queda por causa de
problemas cambiais mas, certamente, quando resolverem esse problema,
voltarão as importações dos produtos transgênicos com força total para o
mercado brasileiro, como vêm fazendo há quatro anos.

Por outro lado, há as importações de outros produtos agrícolas, tam-
bém transgênicos, vindos dos Estados Unidos e da Argentina. [)iria que
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OS transgénicos já estão incorporados de uma forma ou de outra na dieta
do brasileiro, por causa dessas grandes importações.

Existem 56 produtos de transgenicos no mundo. A soja, o milho c o
algoda() sao as vedetes do sistema. () algodão é extremamente importan-
te para nos. Temos a canola, a batata, OS brocolis, a couve-flor, o repolho,

espinafre, a cenoura, o tomate e o morango, entre outros.
No Brasil, temos algumas culturas experimentais, como as de feijão,

mandioca, abóbora, banana, cacau, cana-de-açúcar, café, milho e soja.
A arca ocupada com traflsgêflicos n( mundo vem crescendo ano a

ano. De 1998 a 1999, OS Estados Un i dos passaram de 20,5 para 28,7
milhões de hectares, correspondendo a um aumento de 40' na incorpo-
ração de novas áreas com OS transgcnicos. ( )s Estados Unidos respon-
dem por 72°-0 dessa cultura globalmente. Depois vem a Argentina, com
4,3 milhões de hectares, apresentando aumento de 1998 para 1999 de
55,8`0,correspondendo a lo do mercado gli)bal. De 1998 para 1999,
passamos de 2,8 para 39,8 milhões de hectares, configurando um au-
Illento dc 44 em termos de incorporação de áreas transgênicas ao pro-
CeSSO produtiVo.

Além disso, ternos outros países que ainda estão plantando abaixo
de lO mil toneladas, mas que caminham para urna produção maior; e
Portugal, Romênia e Ucrânia, que entraram nuprocesso no ano passa -
(10 e que neste ano, provavelmente, já apresentarão resultados cm ter
mos de v, lume de safras transgênlcas.

(onsiderando-se a safra total, vemos que a cultura de transgênicos
corresp mdc a 28% para a soja ; o milho. 54"; o algodão, 9"-o: a canola,

d os outros produtos ainda estão em crescimento.
( ) mercado global de produtos transgénicOS no mundo passa de

[SS5 milhões em 1995, a US52,3 bilhões, configurando um aumento
de 44"1. cm relação a 1998. Espera-se que essa produção transgêniCa
atinja 25 bilhões de toneladas cm 2010, e 8 milhões de toneladas já
cm 2005, (> que confirma que a tendência realmente é de aumento dos
plano ()Ss dc Iransgcnicos no flUindo.

ixrcential de aceitação elos transgênic( s no mundo, corno p()dc-
mosaveriguar, é: na China, 79%; nos Estados Unidos, 78°/o; na índia,

na Alemanha, 56° ' : na Espanha, 53"; e no Reino Unido, 45"/o.
Podemos observar que os países europeus sào os que têm maior resistên-
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cia aos produtos transgênicos, o que se explica pelas moléstias que tive-
ram recentemente, como a encefalopatia espongiforme bovina, a doença
da vaca louca, que causou pânico no mundo inteiro, inclusive no Brasil.

Para os agricultores, as vantagens dos transgênicos que podemos citar
seriam cm termos de ganho de eficiência, como o aumento da produtivi-
dade, a redução dos custos da produção e melhora na qualidade; da
melhoria da funcionalidade do alimento, o que seria a possibilidade de
dotar as comrnodities de produtos específicos, como uma soja com mais
óleo ou mais proteína. Tudo isso poderia ser administrado, proporcionan-
do produtos mais funcionais; da concorrência externa, pois, como viram,
os transgenicos, no mundo, estão crescendo em produção e área, e, se o
Brasil ficar parado, sua situação vai ficar um pouco complicada; do cres-
cimento do mercado - embora exista rumor até bastante ruidoso contra
OS transgcnicos, a verdade é que há crescimento no mercado mundial, e
até mesmo no Brasil, que já está exportando milho e Soja transgenicos há
uns três anos.

Outra vantagem que vemos - e essa tem um componente social - é a
viabilização da produção em regiões carentes, dotando algumas sementes
de resistência a pragas ou a certos tipos de clima, o que possibilitaria que
certas regiões do Estado, como ojequitinhonha e o Norte de Minas, tam-
bém pudessem ter essa opção de atividade para proporcionar renda e tra-
balho para seus habitantes. Mas o principal motivo é o próprio crescimen-
to da população, que tem uma taxa de 1,33% ao ano, sendo que já atingi-
mos a marca de 6 bilhões de habitantes no mundo. Essa taxa não pára de
crescer, e temos de estar bastante atentos a isso.

Em relação aos transgênicos, dois mercados ficaram bastante diferen-
ciados: o mercado convencional - que necessita de escala para a produ-
ção, tem destino global e regional, custo cada vez maior, e preços, no
mercado internacional, cada vez menores - , e o mercado dos produtos
transgcnicos, que também tem como característica a escala de produção
- necessária à viabilidade da atividade - também se destina a mercados
globais e regionais, mas tem custos e preços decrescentes - e esse é um
fator que deve ser levado cm consideração.

Finalmente, temos uma agricultura orgânica, que também poderia se
acoplar na hidropônica. Propicia a pequena produção, teria um mercado
regional, com custos e preços crescentes cm termos de mercado.
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Em uma pesquisa realizada nos supermercados dc Belo Horizonte,
coletamos os preços de produtos da agricultura tradicional e da agricultu-
ra organica. 1 .ncontramos diferenças de preços de 151/o para a abobri-
nha, 204" para a pimenta. Pelo que se pode ver, é um bom mercado para
o agricultor que resolver investir. Mas há um limite imposto pela própria
política salarial de governo, que insiste em pagar R5151,00 de salário mí
nimo. Acredito que os produtos da agricultura orgânica não viriam a aten-
der à grande maioria da população, que vive com esse salário e não pode-.
ria dispor de um centavo a mais para adquiri-los.

Entendemos que o mundo caminha para um sistema global de padro-
nização, em que deverá haver harmonização das legislações entre países.
Não adianta ficarmos rentan(li) harmonizar uma legislação entre nós, quaii
cio teremos dc nos defrontar lá fora c )m políticas de outro calibre. Seria
muito mais produtivo se discutíssemos isso, juntos, agora, não fazendo
apenas urna legislação aqui, para ser discutida lá fora depois.

Seria ainda muito importante urna maior unhizaça() cio conhecimento
científico, a introdução de agências ccrtificadciras e regulatórias, sem tu-
fluência política. Igualmente necessária seria a existência de infra-estru-
tura laboratorial de recursos humanos, qualificada, indispensável para
viabilizar a implementação e a difusão dos procedimentos e o confiável
atendimento ao consumidor.

É cada vez maior a quantidade de produtos para pronto uso, com mais
facilidade para o consumid )r. '1 )dos os po )cedimentos deverão estar ohriga-
tonanlcnte em linguagem internacional, serem de absoluto reconhecimento
mundial, observando-se a tendência à supressão de barreiras sanitárias.

Quanto aos subsídios, e importante registrar que alguns países invc-
tem muito na agricultura: a União Européia, US$ 125 bilhões; os Estados
1. 'nidos, 1 S$ 1 6() bilhões; o lapão, USS4() bilhões, num total de US$325
bilhões aplicados pelos países desenvolvidos na agricultura. Enquanto isso,
no Brasil, o volume de recursos é quase zero se comparado a essas quantias.

\c) Brasil, a velocidade cia adoção de novas tecnologias e muito
inferior à dos nossos concorrentes. Isso remete àquela época da reser-
va de mercado para a informática. Até hoje estamos pagando preço
alto por não termos aberto o mercado naquela época e adotado novas
tecnologias. A informática ainda não se popularizou cm razão dac1ue-
las medidas adotadas no passado.
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Positivamente, um grupo melhora a produção, e vende pelo mesmo
preço. Não existe diferenciação de preço para o produtor no Brasil. O
produtor, muitas vezes, pode buscar um melhor produto - fazendo inves-
timentos, tendo um CUStO maior -, e não obter a remuneração equivalen-
te. Os produtores não têm a adequada resposta comercial. A indústria
tem alergia a pagar mais alto pelo melhor e, em conseqüência, também os
supermercados não pagam melhor à indústria pelos seus produtos. Existe
uma desarmonização entre os agentes comerciais no processo.

Adoramos falar sobre padrão internacional. E é muito engraçado sur-
gir um assunto polêmico como o dos transgênicos, quando 60% cio abate
bovino no Brasil é informal, ocasionando doenças na nossa população.

1-lá 20 anos existe uma legislação sobre tipificação de carcaça. ()
secretário declarou: as leis existem, mas não são aplicadas, não existe
fiscalização. A Portaria n° 304 não emplacou na grande maioria dos
municípios. Ela visa à embalagem da carne. Por motivos políticos, essa
portaria até hoje não vingou.

Há promiscuidade entre empresa e governo, a inspeção sanitária é bas-
tante precária. Diria até que nem existe. E difícil falar-se em regular de-
terminados produtos, se não existe fiscalização.

Vejamos outro grande mal: os investimentos cm pesquisa e desen-
volvimento em alguns países é muito grande. () que podemos almejar
aplicando apenas 0.88% do PIB cm pesquisa, tecnologia e desenvol-
vimento O Canadá aplica 2.1%; a França, 2.4%; OS Estados Unidos,
2.5%. Parece-nos que a diferença não é muito grande. Mas, quando se
considera o volume do nosso PIB e o desses países centrais e periféri-
cos, a diferença é brutal.

A 1 uropa gaba-se de ter o melhor produto do mundo, a melhor certificação
do mundo, o melhor controle sanitário do mundo. Entretanto, os resultados
são a explosão da BSE, a vaca louca na Inglaterra, a explosão de dioxina na
Bélgica e a explosão da contaminação da Coca-Cola na França.

Os argumentos que temos em restrição aos transgénicos seriam: pri-
meiro, segurança qualitativa dos alimentos. Isso foi testado, para isso a
população americana serviu. Vejo-os como cobaias, e, até hoje, não se
teve notícia de algum problema ocasionado pelos transgênicos na saúde
dos consumidores. Outros são OS impactos ambientais, cujos estudos de-
vem continuar a ser feitos; a saúde dos produtos - ainda não consegui-
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mos entender isso, porque acreditamos que eles são mais saudáveis por
serem puros —; quest()es éticas e morais, que são de cada um; concentra-
ção de empresas — é outro forte argumento — mas elaá existe praticamen-
te em todos os setores econômicos; a liberdade de escolha do consumidor
— defendemos a rotulagem, para que o consumidor tenha liberdade de
escolha ao consumir seus produtos; e o anuamericanismo.

Penso que, quando um pais tem um determinado grau de sucesso em
termos econômicos e sociais, isso causa inveja e ciúme realmente. Se o
Brasil estivesse na posição dos Estados Unidos hoje, eu não saberia dizer
se deveríamos ter um comportamento diferente do deles.

( ) pior argumento é o oportunismo político. Não quero levara discus-
são para esses termos. Acredito que o deputado Edson Rezende esteja
agindo por ser médico e interessado na saúde humana, com toda razão.

Um dos problemas que vemos com os transgcrucos está na forma
o conhecimento sobre eles foi repassado, mesmo sem mencionar os erros
desastrados da própria Monsanto, que enfiou os pés pelas maus.

A imprensa comprou essa história de forma agressiva: —Comida
frankenstein entra no cardápio"; "Abaixo os transgcnicos" (Programa do
Ratinho); "Batatas rransgénicas causam deficiência nu cérebro de ratos."
(ornal Nacional), e outras manchetes mais. A própria imprensa inglesa
h )rnharde( U OS consumidores com esse tipo de noticia. Daí, tanto pâni-
c >, tanta polémica, e a conclusão de que transgcnicos são tecnologia suja,

que redundou no processo da l.nia() contra a liberação de transgênicos.
Atnal, OS transgenicos foram apresentados á sociedade como veneno.
No entanto, nau entendemos dessa forma.

Analisando a história, é preciso considerar o tempo necessário para
que a socicdad aceite mudanças tecnológicas que chegam de repente.
Nau são aceitas de um dia para o outro, pois geram mudanças sociais,
mudanças nos negócios, e, só por último, na política. Um bom exem-
plo disso é a internei, que foi introduzida de forma repentina: a soci-
edade foi a primeira a assimilá-la, o comercio já apresenta uma série
de opçoes de comercialização eletrontca, e, posteriormente, as mu-
danças políticas já se fazem sentir, relacionadas a acordos, decretos e
leis. Essas são as mais demoradas.
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BIOÉTICA E

MANIPULAÇÃO GENÉTICA



Fátima Oliveira
Diretora da Sociedade Brasileira de Bioética

Vamos debater a questão dos transgênicos, um tema novo. Isso signi-
fica propor para a sociedade mineira uma grande luta que há de pressio-
nar o governo para que resolva velhas questões e cuide das novas, de
maneira que a população não seja cada vez mais penalizada.

Vivemos um momento em que os cenários nacional e internacional
passam por grandes transformações sociopolíucas e econômicas, que não
apontam saídas humanitárias para o futuro dos povos, ao contrário, indi-
cam retrocesso, aumento da exclusão social, perda dos direitos trabalhis-
tas e diniInuição do papel social do Estado.

Ouve-se cada vez mais falar da figura do chamado Estado mínimo.
Estado mínimo é Estado antipovo. A desigualdade cresce flO mundo
globalizado. A desigualdade econômica está crescendo a um grau nunca
visto na história moderna. Em países como OS Estados Unidos, o Cana-
dá, o Brasil e o México e em países recém-industrializados da Ásia, a
privatização produziu uma deterioração rápida do setor público, uma es-
poliação grande dos bens da comunidade e, em nome de uma chamada
responsabilidade fiscal, inúmeros governos, freqüentemente coagidos por
instituições internacionais de empréstimos, estão cortando os financia-
mentos para os órgãos públicos de educação, saúde e segurança.

Essa palavra tão em moda como a globalização tem de ser entendida
muito bem. Globalização é, na realidade, um eufemismo utilizado no lu-
gar de transnacionalização, isto é, a expansão sem limites das corporações
transnacionais na economia mundial, cm particular em países em desen-
volvimento. Instituições multilaterais corno a ( )NIC, o FMI e o Banco
,Mundial desempenham papel decisivo nesses processos. 1 de domínio
pUl)I1C() cic essas organizações financeiras sequer respeitam a ética cio
mercado para quem acredita que o mercado possua alguma.

Essa palavra globalização também tem sido muito utilizada em dife-
rentes contextos. Tenta-se utilizá-la como sinônimo de intercâmbio nos
mais diferentes âmbitos, de liberalização da economia interna e externa,
de abertura e de integração econômica e cultural. No entanto, nada disso
tem sido suficiente para que perca sua força e seu conteúdo original. Não
podemos negar que, por melhores intenções que tenhamos, globalização
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é uma palavra que expressa a interdependência ccc )flu1fliCi de economias
e de países, em um mundo cujo contexto geopolitico ainda e a polariza-
çao entre países ricos e pobres, entre países do Norte e do Sul. N vive-
mos, portanto, sob a hegemonia do que chamamos de globalitarismo.

Na verdade, globalizaçao é a expressão mais significativa do ne )C( lonialismo,
é O receituário neoliberal cio cotidiano dos FXWOS oprirnidos

Ao discutir bioctica e manipulações genéticas, precisamos
contextualizar, saber qual é o mundo em que estamos vivendo, um mun-
do de ideologia glol)alitarla, de implementaçao dc políticas de ajuste es-
trutural e de implantação efetiva do receituário neoliberal. E nesse con-
texto também que, antes de discutir bioética e manipulações genéticas,
precisamos compreender que a neutralidade da ciência e de cientistas é
um mito superado. Sabemos que aquela figura do cientista que so procura
fazer o bem, o bom e o melhor para toda a humanidade não existe.

Os cientistas, hoje, em grande medida, pesquisam, trabalham, colo-
cam todo o seu poder criador para pesquisar o que <.l ucrem as instiiuições
que lhes pagam. E entendendo exatamente o contexto da glohalizaçào da
economia, da implantação de programas de ajuste estrutural e de implan-
tação efetiva do neoliberalismo e entendendo também que o mito) da ci-
ência e de cientistas neutros está superado, que queremos discutir um
pouco essa questão da hioética e das manipulações genéticas.

;\ bioética hoje, que literalmente é a ética cia vida, é um tipo de refle-
xa(-) e de ação que tem crescido muito) em todos os países do mundo. A
palavra bioctica foi usada pela primeira vez em 1971 para se referir á
moralidade das pesquisas em biologia. Trata-se de um neologismo cunha-
do em um contexto de crise nos meios científicos, demarcando assim o
reencontro das ciências cia natureza com a filosofia. Atualmente hioéiica
é um campo de luta que aglutina cli ferenres movimentos sociais e perso-
nalidades democráticas. Suas origens são, de tato, os caminhos que bus-
cam garantir a cidadania em espaços e momentos nos quais as pessoas se
encontrem em geral vulneráveis na busca cia ,alide ou diante da ciência.

Atualmente a hioética tem seu campo senLintico delineado e é uma
disciplina pi existente na maioria das escolas de saúde, na área de, huma-
nas dos Estados Unidos, da luropa e do Brasil.

Quando empregamos a palavra biocuca, estamos falando de algo que
não é tão )-somen te uma disciplina humanitária a mais nos cursos da área
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das ciências biológicas. A bioética também não é uma torre de marfim a
mais para abrigar médicos, biólogos OU as diferentes doutrinas deístas.
Não é mais um feudo da filosofia ou da teologia, OU mais uma associação
de juristas e legisladores. E obviamente não se confunde com a deontologia
OU com a ética médica. A ética médica ocupa-se das posturas do profissi-
onal médico relativas ao exercício da medicina no cotidiano, das relações
profissional - clientela e da moralidade da ética nas pesquisas. i\ ética
médica aborda tão-somente a conduta profissional.

A bioética tem duas faces: uma é essa face de disciplina, e a
outra é uma face anterior, que fica um pouco escondida. Mas, ba-
sicamente, a bioética é um movimento social na busca do bom e
do melhor para o ser humano. A bioética tem diferentes campos,
entre os quais merecem destaque: saúde e direitos reprodutivos, a
questão da concepção, da contracepção, da esterilização, do abor-
to, da infertilidade; as novas tecnologias reprodutivas conceptivas;
saúde e direitos sexuais; saúde pública; transplantes; doentes ter-
minais; eutanásia e manipulações genéticas.

Do ponto de vista do campo das manipulações genéticas para a bioética,
somos de opinião que, atualmente, entender um pouco de genética é con-
dição absolutamente indispensável para o exercício da cidadania, pois a
humanidade vivencia cm diversos setores da vida social, científica e polí-
tica, novas situações, problemas em fase de definição, exigindo soluções
que têm a genética como pano de fundo OU pelo menos como parte inte-
grante de muitos cenários decisivos.

Na área da pesquisa em geral, e da genética em particular, é quase
impossível demarcar o que é pcstisa e o que é terapêutica testada, apro-
vada e segura. A rapidez com que a pesquisa básica transforma-se em
produto comercializado depende de muitos fatores, desde a avidez do
pioneirismo e do lucro até as pressões de grupos organizados em torno de
determinadas doenças. De fato, essa rápida e, às vezes, intempestiva trans-
formação da pesquisa cm produto possibilita abusos. Talvez todos aqui
tenham ouvido uma notícia em fevereiro deste ano de que o goVernO)
irlandês vendeu as informações genéticas de toda a sua população, ou
seja, de 270 mil pessoas. Sabemos que OS governos não devem, mas sabe-
i-nos que podem dispor do patrimônio genético das pessoas. Estamos vi-
vendo em um mundo cm que, se a pessoa não tem direito ao seu próprio
gene, se não é dona dele, o que resta para cada um de nós? Isso significa
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que podemos ter chegado ao fim da privacidade genética humana.
Outra noticia, que tivemos no (lia 6/4/00, foi a finalização do

mapcarnento e seqüencialmente do genoma humano pela empresa priva-
da norte-americana Celebra Genomics. A revista "Exame" (lesta semana,
que saiu ontem, tem como reportagem principal: "A Genética: ( ) Negó-
cio da Vida". Fila fila Sobre essa tentativa de apropriação, por parte de
empresas privadas, do genoma humano.

\esse debate sobre a genética, ternos de pensar um ROUCO sobre os
impactos previstos e as especulações sobre as manipulações genéticas
contemporâneas. Evidentemente, existem produtos úteis e imediatos dos
estudos sobre a genética em todas as áreas: são diagnósticos mais preci-
sos das doenças genéticas, trazendo talvez até a cura de algumas delas. Mas
nunca é demais duvidar, pois o maior sucesso da cngenhana genética são as
pro11ss, e o maior Sonho continua sendo concretiza-las, o que na() tem
acontecido. Gosto sempre de citar, porque me diz respeito cm particular, por
ser urna estudiosa do assunto, o exemplo da anemia falciforme, que éa doen-
ça genética mais comum da população brasileira. Traia-se de uma doença
prevalente cm populaçào negra, onunda da Africa.

lora a i\frica, o Brasil é o país que concentra o maior contingente de
população negra, que corresponde a 4(Wo do total. U. 6" da população
negra so Portachwes de anemia falei lorme, que foi a primeira doença
molecular humana a ser descoberta, em 191 0. lodos os estudos do que se
conhece hoc como genética molecular foram feitos ten(l) por matéria-
prima a célula falciforme, masaté hotc, apesar do: todos s avanços da
gcnt tca ni( )lccular, não há uma única pesquisa em andamento sobre a
anemia falcitrmc. Por quu? Porque os negros não fazem parte do merca-
do em nenhum lugar do mundo, e a indústria farmacéuttca e os
Imanciadores de pesquisas não têm o menor interesse em incentivar pe-
quisa', direcionadas a quem não vai poder comprar os seus produtos.

i\o mesmo tempo, à esperança de cura que a genética traz agrega-se
um l- opoiler ineomensuravel, dec )rren te das possibilidades de
mdii arlzaçao, de intodos tecn dogicos refinados de cerceamento) da li-
berdade, de aumento da opressão racial étnica e da opressão de gênero,
além do poder decorrente do saber fabricar e manipular a vida, por meio
da transgenicidadc, do hibridismo e da clonagem.

Também precisamos avaliar criteriosamente as dimensoes sociais, cii
cas e econômicas, porque, além dos riscos ec )lgicos, sanitários e íman
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ceiros, há urna cultura do silêncio por parte dos governos e de alguns
redutos de cientistas. Essa cultura do silêncio inviabiJiza uma cultura de
biossegurança, posto que toda e qualquer nova hipótese ou indício de
avanço nas pesquisas é alardeado como algo conclusivo e verdade incon-
testável. Todavia, entre os cientistas, aumentam OS questionamentos ci-
entíficos e éticos sobre os megaprojetos da genética. Em relação aos
transgénicos, não temos mais dúvidas de que a comunidade científica
está literalmente dividida, e acho que, quando isso acontece, devemos ter
no mínimo a humildade de refletir mais sobre o assunto.

Em Minas Gerais, há algo que me preocupa multo. Essa é a quarta
oportunidade que tenho de ouvir técnicos da área de agronomia no Esta-
do, e me surpreende o hermetismo do discurso dessas pessoas, que não
estão abertas ao novo. Esse é o problema de não quererem discutir, por-
que, embora esperemos que o governo tome urna posição sobre o assunto
o mais rápido possível, isso ainda não aconteceu, mas, quando OS técni-
cos de órgãos governamentais falam, passam a impressão de que o gover-
no já tem urna posição, de que a sua é uma posição governamental.

Não podemos mais aceitar que determinados especialistas e técnicos
passem a idéia de que são donos do monopólio da verdade e da ética.
Esse é um discurso desacreditado, porque o mundo inteiro está debaten-
do. O mundo inteiro tem dúvidas. Existem novas pesquisas e dados sobre
isso. É da maior importância entendermos que, em ciência, o fato de que
algo não esteja provado não significa que não exista.

O debate sobre OS transgênicos nos traz ainda um dado novo, o da
contaminação da colza. Muitos dos cientistas que trabalham na inter-
relação entre genes, organismos e meio ambiente, em termos de ecologia
OU avaliação dos riscos, questionam cada vez mais a validade científica
de muitas das premissas básicas que compõem o paradigma da engenha-
ria genética e demonstram cada vez mais preocupações com os efeitos
potencialmente graves de suas aplicações.

Fazer previsões é algo problemático, e é necessário que se tenha es-
pecial cuidado antes de emitir conclusões. As previsões podem frustrar-
se, porque os genornas de todas as populações de organismos na() são
estáveis, estão su ) eitos a múltiplos processos dcscstabilizadores, de ma-
neira que o gene transferido pode mutar, mudar de posição, recombinar-
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se dentro de um gcnoma, Corno 00 caso da coiza, e transferir-se para
outro organismo e até para outra espécie.

A crescente preocupação cia opinião pública pela falta de esforços dos
governos cm regulamentar os perigos da engenharia genética está, por-
tanto, bem fundamentada. O determinismo genético, a idéia de que genes
estáveis determinam os caracteres dos organismos, de maneira simples -
exceto no caso de mutações esporádicas e causais, que são imunes às
influências ambientais e passam intactos de uma geração para outra - é
uma idéia equivocada.

A estabilidade da herança e cia reprodução estável de organismos não
reside na estabilidade de seus genes. l' bem mais distribuída em todo
sistema de desenvolvimento inerente ao meio ambiente ecológico.

Em outras palavras, a vida é inerentemente, irredutivelmente holística.
Não é possível dizermos se a composição genética de um organismo ou o
meio ambiente determinam as mudanças, porque eles são
interdependentes.

Diante da constatação de que alguns seres humanos estão em certa
medida de posse da linguagem da vicia e da chave da criação, e, segundo
eles, até cia evolução, compreender OS fundamentos da genética clássica e
cia genética molecular é urna necessidade para o exercício cia cidadania no
século XXI, pois são áreas das biociéncias capazes de interferir no cotidi-
ano de nossas vidas para conjugá-las no presente, no passado e no futuro.

Aspirar a viver com dignidade na era do I)NA faz emergir o velho
sonho de unia sociedade de justiça e de igualdade social e política.

Torna-se evidente, cada vez mais, que o desenvolvimento científico e
OS avanços tecnológicos não poderão estar a serviço cio bem-estar em
sociedades exploradoras e opressoras.

A modernidade científica e tecnológica, para estar a serviço cia huma-
nidade, exige a construção de um mundo onde a justiça social, a equidade
entre os gêneros e grupos raciais étnicos sejam o esteio, posto que a auto-
nomia, a justiça e a beneficência em plenitude são referenciais poéticos,
inconcretizuívcis no âmbito das sociedades excludentes.

Espcciflcarncntc sobre segurança alimentar, um aspecto bioético
indispensável na abordagem dos alimentos transgênicos é que há mui-
to o que fazer, o que saber. As informações sao escassas, poucas pes-
soas entendem cio assunto.
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A rotulagem para OS alimentos transgenicos, que consideramos funda-
mental, não substitui as questões de biossegurança. A rotulagem tão-so-
mente concretiza o direito de saber, e juntamente com o certificado de
origem, que também é uma forma de rotulagem, é uma conquista demo-
crática, mas não substitui as questões cia biossegurança. Além de ser um
direito do consumidor, a rotulagem tem um componente ético importan-
te, que é a necessidade de respeito às convicções de vegetarianos e gru-
pos religiosos, que não comem produto algum de origem animal OU riO

comem determinados animais, e dos grupos que também defendem os
direitos dos animais e não os aceita como alimento.

O argumento de que o gene animal não é um animal é mais uma figura
de retórica. É fato científico que a transgênese é germinativa. Logo, trans-
fere mesmo a informação genética original. lintao, um gene animal, ao
ser inserido num vegetal, leva consigo a informação genética animal.

Para encerrar, gostaria de dizer que, ao contrário do que foi dito
aqui, existem muitas pesquisas em andamento e muitas evidências de
que os animais traflSgcniCos não são inócuos para a saúde humana. ()
fato de defendermos a realização de mais pesquisas sobre as repercussões
para a saúde humana, ao contrario do que falam e pensam, não significa
que sejamos dinossauros, anticiência ou anutecnologia. Estamos defen-
dendo a cléncia, estamos defendendo a pesquisa. E contraditório que
cientistas sejam contra a pesquisa. Queremos ter segurança, direito de
saber e defender o futuro das gerações que chegarão. Podemos fazer coi-
sas, hoje, que terão repercussões mwto graves no futuro da humanidade.
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O IMPACTO SOCIAL E ECONÔMICO DAS
NOVAS TECNOLOGIAS



David Hathaway
Economista e consultor cm Agroccologia

Vou falar sobre os aspectos sociocconomicos dos transgênicos no con-
texto global. Quero contribuir para o debate fornecendo um contexto da
economia política em relação às novas plantas transgênicas, que estão
entrando na agricultura em alguns países.

Os locais mais ricos do mundo em biodiversidade, em recursos
genéticos, estão próximos à linha do Equador e, embora sejam os mais
ricos em recursos naturais, são OS mais pobres financeiramente: parte
da Ásia, da África e da América Latina São OS grandes doadores de
germoplasmas, recursos genéticos de plantas agrícolas. Como sabe-
mos, a nova revolução biotecnológica tem como matéria prima OS

genes. l)c fato, há muito tempo, as indústrias sementeiras do mundo
vêm adquirindo do Terceiro Mundo seus recursos genéticos, mas quem
os usa e consome são a Europa e a América do Norte, que constituem
urna pequena parte dos doadores de germoplasmas.

Temos uma lista de material biológico brasileiro depositado em um
centro científico norte-americano, conhecido pela sigla ATCC. Todo esse
material, livremente coletado no Brasil, é patenteado por empresas ame-
ricanas, japonesas e europeias. Temos até a hévea, uma borracha brasilei-
ra, que é patenteada por empresa americana.

Esse é o contexto geral em que se dá o desenvolvimento da tecnologia,
que nos interessa discutir aqui, hoje.

Os países mais ricos do mundo em espécies de plantas são Brasil,
Colômbia, China, Venezuela, Sul da África, ex-União Soviética, Indonésia,
Peru e México. Variam de 20 a 55 mil as espécies de plantas nativas em
países com rendas per capita de, no máximo, US$9 mil por ano, como é o
caso da ex-União Soviética, e, na maioria, US$1 mil a US$2 mil.

Em contrapartida, os países mais ricos em termos financeiros são pobres
cm recursos genéticos. Esse é o desequilíbrio que continua valendo hoje.

Temos dados mais ou menos recentes, da metade dos anos 90 para cá,
que mostram a tendência da concentração industrial do mundo, com fu-
sões e aquisições entre grandes empresas. As cifras relativas a fusões,
para que grandes empresas globais ficassem maiores ainda, com a absor-
ção de outras, situavam-se entre USSIOO bilhões a US$20() bilhões no
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início da década de 90, e já estavam chegando, em 1997, a US$800 bi-
lhões. Esse valor representa um PIB brasileiro.

já se sabe que, de 1999 até agora, os valores das aquisições atingem a
aproximadamente US$1,5 trilhão. A concentração do poder econômicO
está ocorrendo de forma cada vez mais acelerada.

Para dar a idéia de como as hiotecnologias entram no contexto de
globalização geral e das tendências que já vimos, repetimos a citação do
presidente da Monsanto na revista americana "Busincss ek", em abril
de 1999: "Quando falamos cm plantas transgênicaS e nas empresas res-
ponsáveis por elas, estamos falando de três das maiores indústrias do
mundo, ou seja, agricultura alimentos e saúde."

() a'ri/msuless, que seria agricultura - alimentos, algodão e outras coi-

sas - já representa 38"/o do P113 brasileiro.
Se agregamos a saúde, incluindo não só a indústria farmacêutica, mas

também a indústria de hospitais, que se privatizam cada vez mais, e de
seguros de saúde, também sob as asas dos mesmos bancos e das mesmas
empresas que dominam as hiotecnologias da indústria farmacêutica, ve-
remos que há uni conjunto de mudanças em curso que levará à integração
essas três indústrias, que agora operam como setores separados.

Antes de entrar na concentração das empresas e no perfil dessa
indústria do ponto de vista global, falamos em grande inovação da
revolução bioteconolúgie1.

1-lá biólogos e agrônomos participando deste evento, mas imagino que
pelo menos a metade deste público culto e especializado no assunto não
tenha visto ainda como se faz unia planta transgênica.

Não estamos falando de continu aÇ'ãO do melhoramento que se fazia
antes, que é pólen na flor, reprodução sexuada ou, no máximo, reprodu-
ção assexuada, pegando-se apenas os pedacinhos de batata, a maniva da
mandioca e outros que se reproduzem naturalmente, de maneira
vegetativa, desde a existência das plantas na Terra.

Não é iSSO 
mais. A troca de informação genética que ocorre de manei-

ra sexuada entre plantas passa hoje a acontecer pela mão do homem,
diretamente, sob o ponto de vista molecular.

Vejamos, esquematicamente como se faz uma planta transgénica. Fa-

laremos de uni 	meios usados. Tomam-se instrumentos e processos

bioc1uímicoS, que permitem separar, de qualquer organismo no mundo -
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planta, animal, microorgarnsmo, bactéria, fungo - um pedacinho de l)NA
- que é a unidade básica que reproduz a informação genética de uma
CSpCCiC - , e, usando uma bactéria chamada agrobacterium, corta-se o frag-
mento de DNA com enzimas do organismoorganismo original para inseri-lo no
plasmídeo. Plasmídco na() é o núcleo. E uma parte que carrega a informa-
ção genética dentro da agrobacterium, que começa a crescer e se multiplicar
em laboratório. São, então, misturados a uma cultura de células. A planta
é cortada em pedacinhos, e é feita uma sopinha, com alimentação certa
de sais minerais e outros nutrientes. Como base, as células se multiplicam
todas por igual numa placa de Petri no laboratório.

\listura-se, por exemplo, a cultura da agrohactetiwii já contendo gene
de DNA de um peixe que resiste ao frio das águas do Atlântico Norte ao
gene de um morango, para que ele resista à geada no Rio Grande do Sul.
E um exemplo hipotético, mas, na prática, existem coisas parecidas.

Ao penetrar nas várias culturas de células da planta, a agrobacterium
transfere o DNi\ do plasmídeo para suas células. Esse fragmento novo
de 1)NA - do peixe, por exemplo - termina fixando-se no núcleo da
planta alvo e se incorpora em um dos cromossomos, substituindo par-
te do I)NA original. A célula de planta transformada com o novo DNA
- como o do peixe do flOSSO exemplo - é cultivada para criar pequenas
plântulas na placa de Petri. Essas plântulas são transplantadas para o
solo, onde passam a crescer e a se reproduzir de maneira convencio-
nal, como outras plantas quaisquer.

São usadas outras técnicas, corno a de canhões. Pistolas de gene bom-
bardeiam a placa de Petri com a cultura de células de plantas ou de outro
organismo. A partícula de ouro ou de tungstênio que é bombardeada para
dentro dessa cultura acaba entrando no l)NA daquelas células. Não se
sabe direito para onde vão. Dizem que é um processo muito preciso.

Na verdade, cortam o I)NA original de maneira precisa, mas, quando
o gene entra na planta, não se sabe se vai cair dentro OU fora do núcleo,
dentro cio cloroplasto, se vai para onde há DNA também, ou se vai para
dentro do mitocondrio de uma célula de planta. Não se sabe em que
cromossoma vai pegar, qual o gene será substituído, mas se a planta, cres-
cer e expressar a característica desejada, o engenheiro genético nem se
pergunta aonde é que o gene foi parar. Se deu certo, ótimo. Quando se
identifica o local onde o gene foi parar » na> se estuda qual foi o gene que
saiu e qual a relação desse com os outros do organismo.
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Tomemos o novo conglomerado de sementes, drogas e agrotÔXlCOS
que constituem as empresas globais, que se auto-intitulam de indús-
tria da vida. Nós, os economistas, estamos acostumados a ver divi-
sões setoriais nesse conglomerado formado por empresas que traba-
lhavam na química fina, em geral.

É difícil manter dados atualizados a esse respeito, porque a situa-
ção muda o tempo inteiro. A Pioneer era a maior empresa sementeira

CIO 
mundo em sementes. Foi adquirida pela DuPont, empresa de quí-

mica fina dos Estados Unidos e continua sendo a maior do mundo. A
seguir, vem a Monsanto, cujas vendas, por estimativa, deveriam se
equiparar, em outubro de 1998, às da Pioncer, com US$1,8 bilhões. Já
a terceira empresa da lista de 1998 fundiu a divisão sementeira e de
agrotóxiCoS com a Advanta. i\ Zeneca juntou-Se com uma empresa
sueca e outra holandesa para criar a Advanta. A Zeneca, por sua vez,

era a ICI, que é famosa pelo Gramoxofle Paraquatil o herbicida mais

venenoso que a humanidade lá conheceu.
A Novartis fundiu-se, no inicio deste ano, com a Advanta, criando a

Singcnta.
Alguém poderia fazer um estudo de psicologia lingüística, para cxpli-

car por que todas essas empresas estão tomando nomes latinos ou gregos.
já a Aventis, empresa farmacêutica, que antigamente era l-Iompulanc,

fundiu-se com a Hoescht, que já tinha tido o nome de Agrevo.
Nos últimos cinco anos, o pfl)CesSo) de fusão e de mudança de nomes

-lompulanC com a Hoeschttem siclo muito) rápido. A atual junção da l 
criou a maior empresa de produtos farmacêuticos no mundo, e suas
vendas, cm 1997, chegaram a quase US$14 bilhões, seguida pela Merk,
pela Glakson e pela \Vellcome. A Novartis, de terceira, passa a ser
quase a segunda maior empresa de sementes do mundo. A Advanta e

a Novartis, flOS 
setores farmacêuticos, na fusão que criou a Singcnta,

continuam separadas.
A novidade é que a Monsanto, que não era das maiores empresas

farmacêuticas, foi adquirida, no) início)	 mdeste ano, pela epresa ameri-

cana Pharmacia, que é forte no ramo farmacêutico 	e cuas vendas,j
juntando-se às da Monsanto só no setor farmacêutico, teriam sido, cm

1997, de US$9 bilhões.
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As maiores empresas de agrotoxicos São as que já citamos: Aventis,
Novartis, Monsanto, DuPont, Advanta. A Dali já está no setor de semen-
tes transgénicas também.

() que está havendo no mundo com as plantas transgênicas? Te-
mos dados relativos a três an>s, e OS principais países produtores de
sementes transgênicas no mundo são Estados Unidos, Argentina e
Canadá, nessa ordem.

O total mundial, cm 1997, foi de 11 milhões de hectares plantados
com transgênicos. Em 1998, foram quase 28 milhões de hectares. iLrn
1999, estima-se que haja mais OU menos 40 milhões de hectares planta-
dos com culturas transgênicas no mundo inteiro. Parece um crescimento
muito grande, mas é importante notar que essa área está concentrada cm
três países. Exceto a China, que cresceu de menos de 100 mil hectares cm
1998 para 300 mil em 1999, esse aumento do cultivo de plantas
transgênicas não está se expandindo significativamente pelo mundo. E
um fenômeno de importância apenas para três 1 nicos países: Estados
Unidos, Argentina e Canadá.

Outra expressão dessa concentração é o controle de mercado das se-
mentes transgênicas dentro dos Estados Unidos. Em 1998, uma só em-
presa, a Monsanto, já vendia as sementes para 88% da área plantada. Era
seguida pela empresa alemã Agrevo e pela suíça Novartis, que ficavam
atrás, com 12% apenas.

O crescimento nos últimos anos foi muito alto. Para a indústria da
vida, em nível mundial, em 1994, nos Estados Unidos e no mundo, havia
0% da área agrícola plantada com transgênicos. Cinco anos mais tarde,
em 1999, somando-se as áreas de soja, milho e algodão, já se atingia 50%
da área plantada. A expansão foi muito rápida, mas lembremo-nos de que
isso foi só naqueles três países.

Nesse aspecto, já estamos falando em futuro. Vou passar alguns
dados para mostrar que o futuro é que está mudando. Em estudo, pu-
blicado no final de 1999, há menos de seis meses, a projeção é de
US$3 bilhões para o ano 2000, US$8 bilhões cm 2005 e US$25 bi-
lhões em 2010, em dados atualizados por mim. O mesmo estudo, cia
mesma fonte, publicado um ano antes, no final de 1998, informava o
seguinte: projeção de US$20 bilhões para 2004 e de 1,'S$75 bilhões
para 2020. Isso significa que as fontes estão admitindo uma queda
nos valores estimados para essa indústria no futuro,
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Isso se expressa também em estudo publicado há dois meses pelo De-
partamento de Agricultura OOS Estados Unidos, o USDI\. O título é " Op

-ção por cultivares biotccnoló icos". O levantamento foi feito pelo gover-
no norte-americano e publicado no final de março deste ano. Qual foi
efetivamente a área plantada em 1998 e 1999 e qual a projeção dos agri-
cultores, que nessa época já estavam comprando suas sementes para o
ano 2000? Vemos que há uma queda projetada, em termos generalizados.

A área destinada a plantação de milho - que tem várias característi-
cas: resistente a insetos e a herbicidas -, vinha crescendo de 30% do total
da área plantada em 1998 para 331!/o em 1999. Esse ano o governo ameri-

cano stima que só serão plantados 25%, porque as vendas norte-ameri-o
canas de milho para a Europa despencaram em mais de 70°/o nesses últi-

mos anos, porque OS 
europeus não querem mais milho transgênico. Isso já

está aparecendo nas cifras.
Para algodão, a diferença é menos dramática, porque OS europeus tal-

vez não façam tanta questão, mas mesmo assim vemos que o crescimento
é pequeno e muito mais lento, no uso do algodão resistente a insetos com
o gene do bacilo Turingences: de 13% em 1998, para 16°/o e para 17% na
projeção feita para esse ano. O índice de resistência a herbicidas cai dra-
maticamente. Na combinação dos dois, há algumas variedades que já tra-
zem os dois genes; a planta é resistente ao inseto e também ao herbicida.
Mas, em termos gerais, enquanto houve um crescimento muito grande de
1998 para 1999, há uma queda esse ano.

Com relação à soja, a importância econômica, esse ano, só existe ain-
da cm relação à soja resistente a alguns herbicidas diferentes, principal-
mente o glifosato. Depois de um aumento significativo de 1998 para 1999,
já temos uma queda nos principais estados. Desse Contexto internacional,
remos de tirar alguma conclusão e mostrar como está a questão 00) Brasil.

Temos dados de meados de 1999, e talvez eles já tenham evoluído
com mais compras. Não pude atualizar, mas já dão) uma idéia do que
ocorre nas empresas sementeiras brasileiras compradas primeiro pela
Monsarito: a FT - Francisco Tcresawa - era a única empresa privada
que fazia melhoramento de soja no País; a Agrocercs, a Cargil e a

à Monsanto; a Deita Empine e Maeda, queBrascal hoje pertencem 
vão juntas no trabalho com algodão transgênico.
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A Monsanto pegou uma parte da Cargil nos Estados Unidos, Cana-
dá e Reino Unido - e várias outras menores, para serem empresas
brasileiras sementeiras: Quatro Irmãos, Mítila, Ribeiral, Fartura, para
servirem de veículos já estabelecidos no País para a venda de semen-
tes de arroz, milho e soja. A Agrevo tem a perspectiva de trabalhar
principalmente com arroz transgênico.

A 1)all, que mencionei antes, no Brasil, pegou a Dinamilho, Sementes
Cobrado, a parte de milho do Tcresawa, da Sementes FT, Sementes Atã
e Sedal. E a DuPont, que, cm nível mundial, pegou a Pioneer, e urna
empresa de soja brasileira chamada Dois Marcos.

Essa é a penetração das grandes empresas até meados do ano passado,
no setor de sementes brasileiras, já se preparando para trabalhar com
transgênicos sob o regime de proteção de patentes. Várias delas já estão
vendendo sementes convencionais. Não sei se isso foi dito claramente
aqui, mas é importante enfatizar que até hoje não há nenhuma semente
transgênica autorizada no mercado no Brasil. Se essas empresas compra-
rem sementes da Monsanto, da Novartis, não são traflSgêflicaS.

Ouvimos hoje de manhã que o Brasil já está importando alimentos
transgênicos e que até hoje nenhum brasileiro morreu por ter comido
milho ou soja transgênica importada dos Estados Unidos. Talvez seja
verdade, mas o certo é que ninguém sabe, porque na() há testes. Te-
mos OS dados só até 1998, porque não pude atualizá-los junto à fonte,
que é o Ministério da Indústria e Comércio, o CCEX. Em dados ofici-
ais, o Brasil, em 1996, importou 90 mil toneladas; 70 mil toneladas
em 1997, e de novo 90 mil toneladas em 1998. E só houve uma auto-
rização da CTNBio, todo o resto é ilegal, mas está nas cifras oficiais.
Da Argentina, o Brasil importou óleo de soja bruto.

Que não me venham dizer que o óleo de soja não tem DNi\ da soja
transgénica, não importa. A lei brasileira de biossegurança exige que só
pode haver importação de produto transgênico ou de derivado de
transgcnic() se for autorizada pela (:TNBi), a Comissão Técnica Nacio-
nal de Riossegurança, sobre a qual vao ouvir falar bastante amanhã à
tarde, principalmente. Tudo isso que é importado da Argentinaé al)s( dii-
tamcnte ilegal, passa ao largo de qualquer fiscalização como transgcnico,
e a (;TNBici não toma conhecimento, muito menos atitude. São farinhas,
peletis, bagaços, resíduos de soja, proteínas de soja em pó para o pessoal
macrobiótico fazer dieta especial.
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O mesmo ocorre com o milho da Argentina e dos Estados Unidos,
que têm uma parte transgênica, com a lei de hiossegurança em pleno vi-
gor, com a CTNBio em funcionamento. A importação de milho, já em 98,
havia disparado para um 1,5 milhão de toneladas de milho duro amarelo
OU em grão. Havia outras espécies também subindo: amido, olC() de milho
dos Estados Unidos e do Canadá.

1-louve duas importações autorizadas pela CTNBio. O resto é total-
mente ilegal, e as autoridades não querem saber. hstamos consumindo
transgênicos sim, mas não é por trabalhos como esses da CTNBio, e sim
pelo fato de que ela nada faz para cumprir a lei pela qual é responsável. i\
CTNBio 97, 9$, 99 autorizou quase 800 ensaios no meio ambiente com
plantas rransgénicas. Quase todos para a resistência a herbicidas, depois
para resistência a insetos, qualidades agronômicas apenas e alguns mistu-
rando resistência a insetos, herbicidas e vírus. Não foram feitos ensaios
para alimentos que valessem alguma coisa mais para o ser humano. Essa
indústria sequer está pensando em fazer ensaio de campo no Brasil.

A Embrapa colocou um gene da castanha-do-pará no feijão para ex-
pressar um aminoácido, a meflonina, que falta ao feijão, para formar o
feijão supostamente mais nutritivo. Não foi urna experiência para desen-
volver o produto. já gastaram milhões de dólares, anos de Phds formados
com o dinheiro do contribuinte nacional.

Estamos vendo como a Monsanto promove a problemática hoje
em dia, contando aquela fábula do coelho e da tartaruga. A população
está crescendo como o coelho, enquanto a tartaruga representa a ofer-
ta de alimentos e, certamente, a população vai correr muito mais rápi-
do. Quando a Monsanto diz que a corrida começou, quer que fique-
mos todos com a lição de que temos de utilizar a tecnologia capaz de
acompanhar a velocidade desse coelho. Não sei o que a Monsanto
acha de nós. Isso foi publicado cm uma revista, a "Carta Capital", que
é dirigida a pessoas cultas deste país, que sabem quem foi que ganhou
a corrida. Foi a tartaruga ou foi o coelho?
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OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E
OS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS

TRANSGÊNICOS



Sérvio Pontes Ribeiro
Biólogo da UFMG

Existe um grande problema no mundo, independente dos transgênicos,
que é o problema das plantas invasoras. Os Estados Unidos têm uma
perda global de 12% da sua produção agrícola devido a plantas daninhas.
Isso corresponde a US$33 bilhões anuais. 73% das plantas daninhas são
invasoras, muito agressivas, que vêm de uma outra parte do mundo, inva-
dem e ocupam a terra toda. São ruins para a produção agrícola e para a
manutenção da biodiversidacie.

Como uma planta transgênica está relacionada com a planta invaso-
ra? Vamos trabalhar um pouco a questão da planta modificada para ter
resistência contra insetos, que é uma das possibilidades de inserção no
mercado brasileiro, flO caso cio milho BT. O que há com essa planta que é
um problema com relação à invasão?

Se é um determinado inseto que controla e regula as populações de
uma planta invasora, e se insere nessa planta uma capacidade de resistên-
cia ao inseto, não há como controla-la. Isso é bom para a lavoura, mas, se
há um escape dessa planta na natureza, passa a haver um problema. Por
essa razão, há todo um debate a respeito cio risco potencial dc uma planta
modificada geneticamente virar uma praga cm alta escala.

Existem opiniões contrárias, que dizem que isso é irrelevante. São
três opiniões tiradas de um n'ork.shop flOS Estados Unidos, segundo as
quais não existem casos de escape na natureza e não existem casos de
transferência horizontal de genes de uma planta para uma outra, não é
possível a planta PC não se tornar uma praga, mas transferir genes
para uma similar nativa, que poderia, então, virar uma praga. Esses
cienti s tas desconsideram a novidade da inserção de um gene que por
si só é teoricamente horizontal, que sai de uma bactéria ou de um
outro organismo para a planta, que é uma novidade biológica.

Um comentário de um outro cientista levanta o aspecto de que
animais, plantas domésticas, normalmente, não têm aptidão ambiental,
não sobrevivem fora do cuidado dos homens. Sabemos que gato, ca-
chorro, cavalo e porco criam populações ferais, são problemas em vá-
rios locais do mundo, particularmente nos trópicos e em ecossistemas
sensíveis. Os ecossistemas insulares, as ilhas oceãnicas são pratica-
mente devastadas em termos de sua biocliversidade
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Algumas outras opiniões desse mesmo worksbop levantam a relevância
desse risco. Entre elas há algumas considerações quanto à possibilidade
do fato de que vários insetos são, na verdade, reguladores dessas plantas.
Eles regulam essas populações, controlam o seu tamanho e por isso são
importantes. Urna planta que escape ao controle da agricultura e que te-
nha resistência contra o inseto vai se tornar uma praga, sim, dependendo
da espécie, é claro. 1-lá considerações baseadas cm simulações matemáti-
cas sobre metapopulações.

Quando uma planta ocorre em fragmentos na natureza e é inserida
uma resistência a doenças nesses fragmentos, pode haver um aumento de
até 300°/ cia sua população. Finalmente, a última é urna consideração
quanto ao fato de que os testes de campo estão fadados ao fracasso, a
menos que considerem condições e regiões múltiplas e uma variedade de
aspectos. Levanta—se também o fato de que OS testes nos Estados Unidos
e as avaliações de risco consideram que é preciso de 30 a 50 anos, cm
média, para que uma planta invasora se estabeleça na natureza e crie uma
população prejudicial à economia. Quer dizer, há um período que dificul-
ta a identificação do evento, que não é observável no tempo de pesquisa
de curto prazo. Porém, ele pode ser modelado matematicamente.

Essa é uma especulação hipotética com relação a risco.
Vamos agora pegar o caso do milho BT e verificar quais os impac-

tOS já levantados. O primeiro é uni trabalho sobre a borboleta monar-
ca e o pólen do milho BT.

Esse é um trabalho da revista "Nature", um dos lugares mais difíceis
dc se publicar um trabalho cientifico no mundo. E um trabalho sério, de
experimento laboratorial, sem nenhuma contestação interna cia universi-
dade onde foi desenvolvido. As críticas sérias a essa pesquisa levantam a
possibilidade de a monarca, que come outra planta que não seja o milho,
ser contaminada com o pólen do milho, com a toxina que estaria sobre a
tolha. Foi isso o que aconteceu no experimento. A lagarta comeu a folha
que continha o pólen e cresceu menos, teve uma maior taxa de mortalida-
de e se alimentou menos também. Isso foi correlacionado com o
declínio na natureza de populações da monarca. Ela tem uni ciclo
migratório muito interessante. Por si só ela é muito importante por
sua relevância biológica. 1-lá, portanto, um impacto evidente. () fato
de que, comendo o pólen, elas passam a ter um índice maior de morta-
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lidade é uma evidência de que o principal argumento das empresas quan-
to ao lado verde dessa tecnologia não é verdade.

A toxina que se manifesta no pólen, que não era para ser comido, pode
afetar outras espécies além das espécies alvo. Recentemente, o Departa-
mento de Agricultura dos Estados Unidos publicou um relatório positivo
em relação ao fato de que o milho transgênico, o milho BT, estaria dimi-
nuindo a microtoxina, que é uma toxina nas espigas. Não tive acesso ao
original. Não sei se esse milho tem menos fungo na espiga porque ele é menos
atacado ou porque a toxina do milho, a toxina BT, estaria afetando esse fun-
go. Se uma toxina que era para matar lagarta, praga de milho, está afetando
lagartas de outras famílias, poderá também estar afetando o fungo. Evidente-
mente, a especificidade está em xeque. Há um problema nisso.

A despeito da especificidade do dano a outras espécies não alvo, exis-
te o problema da evolução de resistência. É importante esclarecer que
uma toxina que se manifesta na natureza, como a toxina da bactéria, para
ser usada no controle biológico, tem de se aspergir a bactéria que ataca a
lagarta, no momento em que está viva, e ela desaparece rapidamente na
natureza. O milho vai expor essa toxina por um período mais longo. As
lagartas estarão expostas ao ciclo de vida do milho, que logo estará expos-
to à toxina por longo período. Isso acelera a evolução de existência da
lagarta.

Temos citação de um trabalho publicado na "Anual Revew of
Entomologv", apontando como solução para a plantação de milho
transgênico nos Estados Unidos o uso de uma alta dosagem e refúgio.
Nos métodos tradicionais de agricultura, na alta dosagem, é aplicado mais
inseticida, uma dosagem elevada, mata tudo, mas, em algumas áreas, não
se expõem as plantas e as lagartas a nenhuma dosagem de inseticida.

Para a planta transgênica, pode-se acelerar e aumentar a densidade
dessa toxina que se manifesta no milho. A sugestão técnica para resolver
o problema da evolução de resistência na lagarta é haver áreas em que
não se use transgênico. Seria uma área onde se usa o plantio convencional
e outra onde se usa um transgênico que vai produzir toxina numa densi-
dade muito mais alta. Existem poucos dados sobre impacto direto na
biod iv ersidade.

Na Inglaterra, na plantação convencional de batata, houve uma perda
de 40YY de protozoários no solo e 1 O% da atividade microbiana. Essa é
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uma perda muito significativa para o processo de decomposição e ciclagem
de nutrientes. E-lá dados contraditórios a esses, não tive acesso aos origi-
nais, mas não se conhece o mecanismo, e a pesquisa ainda é incipiente.
Existe o problema da migração horizontal.

A argumentação tranqüilizadora quanto a esse problema é que, na
formação dos plasmicicos, que têm o gene inserido dentro cia planta,
por exemplo, a resistência pode ser inserida com o promotor, que, ti-
rado cia bactéria, tem resistência à penicilina. Por razões técnicas, em
alguns casos, iSSO é feito. Pode-se ter resistência ali. Isso não tem sido
feito mais, mas de qualquer forma, considerem esse caso: existe um
pedaço de gene, com resistência à penicilina, ao antibiótico, que é o
promotor cio gene que se está inserindo. Esse pedaço precisa formar
um plasmideo, há uma probabilidade baixa de isso acontecer. Haven-
do esse plasmídeo, há necessidade de que, saindo da planta, ele ache
uma bactéria para se recombinar com ela e, então, haver a manifesta-
ção desse gene de resistência dentro dessa bactéria. Também é uma
probabilidade relativamente baixa.

Finalmente, essa bactéria resistente tem de estar em contato com a
penicilina, cm um ambiente com antibiótico, para ser selecionada favora-
velmente e se fixar na população.

Nos Estados Unidos, esse risco é considerado baixo. Porém, o risco
aumenta gradativamente à medida que aumenta a probabilidade de cn-
contro da bactéria hospedeira adequada e a situação adequada para 155C).

Que situação é essa? São OS trópicos.
A diversidade microbiológica dos trópicos é Poucoconhecida, mas

certamente é altíssima. Logo, se há probabilidade de que um gene escape
horizontalmente, saia de uma planta e colonize alguma bactéria, isso vai
acontecer aqui e não nas regiões temperadas.

Resumindo, a diversidade biológica cm solos e agrossistemas tropicais
implica maior risco de perda de espécies, obviamente, porque há mais
espécies. Conseqüentemente, a probabilidade de surgimento de rupturas
ambientais de consequências sérias e nada conhecidas também é maior
nos trópicos. São mais espécies interagindo e criando conexões que são
muito frágeis e dependem umas das outras.

Estudos modernos mostram que a complexidade desse grande ntíme-
ro dc espécies diminui a estabilidade dos ecossistemas.
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Quanto à agricultura orgânica, há toda uma discussão da imposição
da tecnologia como solução para a fome no mundo. Todos sabem que no
mercado existe a relação entre revolução verde e agrotecnologia. A
agrotecnologia reúne os agricultores que não dispõem de tecnologia,
têm poucos recursos e pouco acesso ao mercado; a revolução verde é
exatamente o oposto, uma vez que é direcionada para os grandes in-
vestidores na área agrícola.

Lembro-me de uma reportagem no "Conversa Afiada", com repre-
sentante do INCRA, que levantou o fato de que os assentamentos não
estão dando lucro ao País, que se precisa suprir empregos e não terra.
Evidentemente, a formação de unidades familiares não está sendo con-
siderada lucro.

A agricultura convencional tem uma taxa de perda de solo por ano
muito mais alta do que a que os sistemas orgânicos têm em um período de
30 anos, o que é uma medida direta de sustentabilidade dos sistemas
orgânicos. Essa é uma pesquisa no Chile.

Quando se faz a transferência do Sistema convencional para o orgâni-
co, há Lima perda de produtividade inicial, porém acompanhada de um
aumento de diversidade, que é constante. Pode-se inserir na natureza um
sistema que seja sustentável sob o ponto de vista de coexistir com
biodiversidade. i\ perda de produtividade é recuperada no final.

Temos muitos dólares por ano mostrando que a agricultura orgânica
tem produzido mais, considerando diversos custos, do que a agricultura
convencional. A produtividade do sistemasistema orgânico é possível , se for
utilizada a técnica adequada.

Sobre tecnologia de ponta, temos de considerar vários fatores. Não
podemos contrastar a soia convencional com a soja transgênica pura e
simplesmente, já que estamos considerando os riscos não só da transgenia,
mas a transgenia infiltrada no) sistema agrícola, fato que talvez deva ser
de todo) questionado.

Existe uma relação entre os riscos ambientais e a questão da fome.
Temos dc considerar muito) cuidadosamente qualquer postura da ciência
nesse processo. Existem falas individuais - de pessoas vinculadas à
biotecnologia - e contradições, para todos os lados, com relação à atitude
que o Brasil vem tomando.
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Há uma tendência da comunidade científica de adotar um parecer ba-
seado cm precaução: "Vamos com cuidado." Existem segmentos da ciên-
cia que são contrários a essa postura, há disputa acadêmica por trás disso.

E importante esta oportunidade de discutir o sistema agrícola, seus
impactos, avaliando não só o impacto do transgênico isoladamente, mas
também o tipo de sistema que se aplica com ele.

O grande patrimônio brasileiro é a biocliversidade. Existe um estu-
do considerando que os serviços prestados pela natureza, por uma
floresta bem preservada, que filtra água, ar, que gera processos de
ciclagem de nutrientes equivaleria, só nos Estados Unidos, a US533
trilhões. Para que se tenha uma idéia de que cifra estamos falando, o
PIB mundial é de USS9 trilhões.

Considerar os riscos num país de clima tropical corno o flOSSC) e
considerar um sistema agrícola mais apropriado a essas condições e às
condições sociais da população, que é carente e precisa desses recur-
505, é um exercício intelectual-científico que não foi feito ainda. As
pesquisas são ainda incipientes e, como vOCêS viram, são relevantes
apenas para OS países temperados.
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Marcelo Martins Pinto
Presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros

Agrônomos - SMEA

A posição que a Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos tem
em relação à questão dos transgênicos foi tomada em uma reunião da 492

Semana do Engenheiro Agrônomo, realizada cm Uberlândia, com a parti-
cipação de mais de 12() colegas. Naquela ocasião, após um dia inteiro de
debates sobre esse tema, tomamos a decisão de apoiar a tecnologia dos
transgênicos, com os seguintes condicionantes:

• Definição, com urgência, do termo de referência do EIA/RIMA.
Fala-se muito na questão da liberação ambiental, mas até hoje não foi
definido o termo de referência.

Vamos correr o risco de ter uma tecnologia introduzida sem o devido
licenciamento ambiental, não por exigência da sociedade, mas simples-
mente porque a comunidade técnica não definiu quais seriam os termos
de referência, o que já deveria ter sido feito. É uma questão até judicial.

• Criação de um fundo advindo da comercialização dos transgênicos
para aplicação cm desenvolvimento de tecnologia nacional. Qualquer país,
quando da aprovação de algum procedimento que vá gerar maiores lu-
cros, pode criar uma sobretaxa, no seu interesse, principalmente se for
para o desenvolvimento de uma tecnologia.

• Criação de um banco de germoplasma para preservação das va-
riedades existentes. Se retrocedermos algumas décadas, veremos que
a criação das diversas variedades híbridas comprometeu tremenda-
mente espécies que não entraram nesse processo. Perdemos grande
número de variedades, com as quais poderíamos estar hoje trabalhan-
do e pegando novos patrimônios genéticos.

Por que, então, aprovamos a tecnologia dos transgênicos? Porque, após
um grande debate, vimos que há necessidade de contarmos cada vez mais
com ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de algum setor, em
benefício da sociedade.

A primeira coisa que queremos clesmitificar é que não levamos em
consideração a proposta inicial dos transgênicos tendo em vista sua en-
trada por meio de uma ou várias multinacionais. O que queremos é uma
grande abertura de possibilidades para atender à sociedade.
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Achei interessantíssima a Citação sobre a retirada cio gene de uni sal-
mão resistente ao frio para aplicação no morango. Quem dera pudésse-
mos ter tecnologia suficiente para criar maior variabilidade de produção
agrícola mediante algumas transformações genéticas.

Há muito tempo trabalho numa região pobre do Estado de Minas
Gerais e sei das dificuldades que enfrentamos por não dispormos de
variedades que resistam à seca, às geadas e a outros problemas climá-
ticos. Se pudéssemos mudar as condições climáticas, estaríamos de-
cretando o final da Terra.

Podemos ver o mercado sob duas óticas muito interessantes: Primei-
ramente, sob a ótica do mercado no mundo capitalizado. Quem tem di-
nheiro adquire a tecnologia, quem não tem vira marginal. Estamos vendo
continentes, grandes áreas do mundo sendo marginalizados, porque se
não têm dinheiro, não podem entrar no mercado definitivo. Esse é uni
tipo de mercado excludente. O outro é o mercado incluso, o que detém OS

recursos financeiros e vem definindo as regras mundiais.
Não me preocupa a situação de transgênicos porque o desenvolvi-

mento dessa tecnologia depende dc o mercado capitalizado definir se
a quer ou não.

Temos de entrar no mérito cia questão de custo de produção, e me
volto para o meu público alvo que são os produtores. Gostaria de sair um
pouco do embate entre a agricultura tradicional e a orgânica. Temos di-
versos sistemas de manejos que definem qual a quantidade de recursos
que o produtor pode aplicar. Temos definições por questão de foro ínti-
mo, por questões ideológicas ou por questões de preferência, para que as
pessoas utilizem determinados manejos. Mas temos outros manejos na
agricultura de acordo com a capacidade de produção cio agricultor.

Estamos numa linha muito ténue dentro da competitividade. Temos
produtores capitalizados que conseguem, através de investimentos, redu-
zir o seu custo de produção e, consequentemente, obter maior
competitividade no mercado. Ao mesmo tempo, há muitos excluídos na
agricultura. Alguns mal e porcamente podem fazer unia correção de solo,
mas procuram estar inseridos, de alguma forma, no mercado produtor.

Temos de buscar uma solução global para a situação da agricultura
nacional. Temos esse grande desafio entre a agricultura capitalizada e a
agricultura familiar. 1 loje adota-se como agricultura familiar a agricultura
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de subsistência, ou seja, aquela mantenedora de famílias no meio rural.
Não podemos mais ter essa tarja. Não podemos aceitar que seremos man-
tidos na terra. Temos a obrigação de lutar pela opção que queremos e,
assim, buscar os manejos adequados.

Há também a dependência tecnológica. Quanto mais fechada for a
nossa tecnologia, mais vamos depender dela. Quem de nós terá a tecnologia
para atender a exigências porventura feitas pelo mercado capitalizado?

Nossas responsabilidades sob os aspectos sociocconômicos transcen-
dem o fato de estarmos atendendo a uma agricultura de mercado, ou aten-
dendo a determinado tipo de agricultura. Temos de verificar quais são as
grandes demandas, e o que podemos fazer para criar mais facilidades para
o agricultor brasileiro.

Não podemos colocar qualquer alternativa tecnológica sob um chavão
de multinacional e nos esquecer de seus benefícios tecnológicos. Em nome
da agropecuária brasileira, procurando reconhecer os anseios de diversos
colegas, estarei sempre buscando soluções tecnológicas para atender a
todos esses estratos de agricultura que existem no Brasil. Não vamos sim-
plesmente distinguir apenas dois grupos, o de grandes e o de pequenos
produtores, porque existem inúmeros outros grupos entre eles.

Na própria situação socloeconômica, entramos no risco de desobedi-
ência ou da ilegalidade. Hoje trabalho com consultoria do meio ambien-
te, estou ligado ao setor agropecuário e tenho grande preocupação com o
licenciamento ambiental da agricultura. Considero-me um lutador da causa
ambiental e sempre pergunto aos meus pares qual seria o nosso papel na
cobrança de posturas ambientalmente corretas na agricultura? Os agri-
cultores estão cada vez mais pressionados a baixarem os seus custos de
produção para obter o alimento a baixo custo. Ao mesmo tempo não
estamos vendo a sociedade, que exige isso do agricultor, dando-lhe con-
dição de ter uma agricultura técnica e ambientalmente correta.

Foi citada pelo meu antecessor a questão da perda de solo. Gostaria
de saber mais. Esta Casa já aprovou a lei de utilização de solos cm Minas
Gerais. Qual a postura da sociedade diante disso? Nenhuma. No entanto,
o debate dessa lei foi tão arraigado como este dos transgênicos. Vamos
chegar ao ponto de o agricultor se ver na necessidade de contrabandear,
de esconder tecnologia para sobreviver.
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Qual o flOSSO papel nessa hora? Estarmos mais urna vez no meio urba-
no, pensando no que devemos OU não fazer? Ou buscando instrumentos
necessários para que essa situação não venha a acontecer?

Quanto aos aspectos ambientais, procurei ver algumas críticas, que se
referem à introdução de genes estranhos na nossa flora, principalmente,
de espécies não nativas, estranhas ao nosso país. Quando introduzimos o
colonião, o braquiána, a soja, o trigo foram milhares e milhares de genes
estranhos à nossa situação nativa. Quase todo ano, entram no País deze-
nas de variedades genéticas, que não são da nossa flora. Se estamos falan-
do em biossegurança, qual a nossa postura em relação a essa situação?

Sobre a criação de superervas daninhas, se o gene é tão específico
quanto a um princípio ativo, não acredito que outro princípio ativo tam-
bém fique sendo resistente.

Quanto a afetar plantas silvestres, mortalidade de insetos, redução da
diversidade genética, a questão dos agrotóxicos e a contaminação cio solo
e do ar, acho que temos diversos riscos. Não vou negar. l\'las gostaria de
perguntar aos senhores quais são as tecnologias completamente isentas
de risco. Cabe à sociedade assumir ou não o risco. Se assumirmos, quais
seriam OS nossos papéis de monitoramento e de acompanhamento? Se
não assumirmos, quais serão os nossos papéis para assumir o comprome-
timento com aquele que não pode usar?

Existe especulação demais. Acho que não deveríamos colocar qual-
quer tecnologia como Frankcnstein ou como monstro, e sim nos informar
sobre seus riscos e benefícios. A sociedade deve ter capacidade suficiente
para decidir por si própria, sem falsas propagandas.

1-lá jogos de interesse. Não só das empresas CIUC querem, mas também
daquelas que não têm condição de competir hoje e estão criando outros
tipos de interesse para que não haja a produção.

Qual a nossa responsabilidade civil de atender a uma sociedade inde-
pendente do nosso posicionamento, mas com capacidade de sobrevivên-
cia? Sabemos que, no discurso, todos nos sobrevivemos, mas no trabalho
e na aceitação é difícil, principalmente (1Uafld() falamos do meio rural.
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Bernardo Van Rei!
Chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente

Gostaria de ressaltar que a Embrapa está muito comprometida, na()
somente com a questão do impacto ambiental dos transgênicos,mas tam-
bém com o seu uso.

Quero comentar a observação que foi feita sobre a transferência do
gene da castanha-do-pará para o feijão. Não foi um desperdício como foi
dado a entender; foi um grande desenvolvimento. Lembro-me de que esse
trabalho foi feito há muito tempo, numa época que ainda não havia
transgcnicos comerciais. Ele serviu de aprendizado. No entanto, os pes-
quisadores não cuidavam somente disso.

Um assunto complexo como esse, nunca terá resposta simples. Não há
tecnologia isenta de riscos. Quantas e quantas tecnologias são importan-
tes para o homem, mas trazem seus riscos? Qualquer pessoa que compre
um remédio, sempre vê que existem as contra-indicações. Provavelmente
OS transgênicos terão suas contra-indicações.

Com relação à revolução verde, ela tem sido apregoada como ten-
do sido feita sem estudo. Na realidade, ela teve início no começo do
século passado, quando os economistas da época falavam sobre a falta
de alimentos para a humanidade. Com Libic, com Menclel, com as leis
da genética, com a adubação, a mecanização, OS pesticidas, a irrigação)
e com as técnicas para a preservação de alimentos, a agricultura evo-
luiu. 1-lá alternativa para isso?

Acho difícil. 1-loje estamos vivendo nova fase. Falamos muito em
biotecnologia, mas o importante é a bioinformática, juntamente com a
biotecnologia. Sem a informática nada disso estaria acontecendo. listamos
numa fase extremamente rica e complexa, porque tudo está extremamen-
te mais rápido do que é pos s ível acompanhar.

A lmbrapa está comprometida com o trabalho sobre
transgcnicos, nau somente em relação ao seu uso, mas também
quanto aos cuidados ambientais.

() papel cia biotecnologia é contribuir para a biodiversidade, reduzir
custos de produção, colaborar para a implantação de sistemas produtivos
ambientalmente sustentáveis e para o aumento da eficiência da pesquisa.
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Quando se faz um melhoramento genético clássico, leva-se longo tempo
para construir uma variedade. A transferência de genes ocorre dentro de
uma mesma espécie OU de espécies muito próximas.

Toda vez que se tenta transferir um gene, transfere-se também uma
porção de outras propriedades e qualidades indesejáveis.

Com a biotecnologia moderna é possível efetuar a transferência de
genes específicos. As possibilidades tornam-se muito mais amplas. Isso
não quer dizer que tenhamos uma prateleira com todos os genes coloca-
dos e arquivados. Ainda há muita coisa pela frente. Mas houve um avan-
ço espetacular.

Gostaria de citar o Projeto Genoma, financiado pela Fapesp, que es-
clareceu o genoma da Chilena l.is/idio.ra, uma bactéria que causa a doença
amarelinha. Esse projeto foi extremamente importante. O mesmo acon-
teceu com o estudo do gene da castanha-do-pará, cujo objetivo foi o de
envolver grande número de pesquisadores, fazer um grande trabalho de
equipe e principalmente qualificar o Pais para essa pesquisa. Hoje, o
Brasil está entre um seleto grupo de países capazes de desenvolver
esse tipo de estudo. E muito importante que o Brasil tenha uma co-
munidade científica aperfeiçoada, que possa transmitir seus conheci-
mentos para os estudantes e para toda a sociedade. Essa tecnologia
pode ser aplicada na produção vegetal e animal, em aquacultura, silvi-
cultura, piscicultura, na agroindustria e no meio ambiente.

A tendência é de C1UC passaremos a ter, nos próximos 20 anos, ca-
racterísticas agronómicas, processamento de alimentos e produtos far-
macêuticos - que poderão ser produzidos para esses organismos, como,
por exemplo, a insulina, que já é feita há muito tempo - e também os
químicos específicos.

Foi dito também que as leis no Brasil passaram com muita rapidez. i\
nossa interpretação é um pouco diferente.

As leis aprovadas são muito complexas. Certamente, o Congresso Na-
cional teve muitas dificuldades para aprová-las, mas eram absolutamente
necessárias. Os países desenvolvidos estão avançando muito rapidamen-
te no patenteamento de tudo o que se pOSSa imaginar, e o Brasil está
muito atrasado nessa questão. Patenteamos muito pouco. Fala-se muito
nas grandes corporações dos Estados Unidos, mas o que é muito impor-
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tante ali São as pequenas empresas. Elas registram de 100 a 200 mil pa-
tentes por ano. Por isso, as pequenas empresas têm um papel muito im-
portante. Lembramos que Bili Gates COCÇOU em um fundo de quintal.

Os Estados Unidos, o Canadá e a Argentina dominam a tecnologia,
porque ela foi desenvolvida nesses países. Atribui-se a resistência dos
europeus aos transgênicos ao fato de que eles estão atrasados no que diz
respeito a essa tecnologia. Sobre a China não temos muitas informações,
mas já foi criado lá um tabaco transgeruco, o que comprova sua capacitação.

Quanto à plantação de soja, milho, algodão, canola e outros, o que se
procura é tolerância a herbicida, a inseto, além cic qualidade, etc. Existe
um tomate produzido nos Estados Unidos que resiste mais tempo em
prateleira. É um resultado muito importante.

Com relação à parte econômica, ao retorno líqüido, usaremos dados
dos Estados Unidos. A soja herbicida, USS3() por hectare - é cultura que
deixa margem de lucro de mais de US$100 por hectare. US$30 por hecta-
re é muita coisa. O milho, US$42; o algodão, US5I33. Temos de pensar
em nosso produtor que exporta e que está competindo com o americano
no mercado internacional, outra coisa que devemos lembrar é quem são
OS grandes produtores de milho e soja. A Europa não produz muito. Por
isso, temos de ser competitivos e não podemos nos esquecer de que a soja
e o milho são utilizados para produzir frango e carne suína. O símbolo do
real foi o frango a R51,0() o quilo. Se não fosse a soja, isso não teria sido
possível. Isso tem implicâncias sociais e econômicas de toda ordem.

() Brasil já tem planejadas as liberações para o meio ambiente, apro-
vadas pelo CTNBio. Foi comentado que a CTNBio não tomou providên-
cias com relação à importação. CTNBio é um Órgão consultivo, e não
executiv& Não lhe cabe ficar fiscalizando as divisas, as fronteiras.

Quanto às liberações planejadas por estados, o maior número é para
São Paulo. Em Minas Gerais, está-se prevendo a liberação de milho e
milho doce. Em Goiás, soja, milho e algodão. E há também previsão para
o Rio Grande do Sul: de milho, soja, fumo e arroz. Para Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, já se tem planejada boa porção de transgênicos.

Analisando os possíveis impactos ambientais, a transferência de genes
para plantas invasoras e plantas silvestres, constatamos que há o receio
de que se crie uma supererva daninha. Podem dizer: mas se pode mudar
de herbicida, não precisa usar o glicosato. É meio difícil, porque gene não
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sai andando e entra em outra planta livremente. Existem genes de toda
ordem aqui. A agro haeierui,,i. citada há pouco, transfere genes de urna planta
para outra naturalmente, e não somente com o USO da biotecnologia.

Quando falamos também em insetos resistentes, é preciso lembrar que
a tecnologia não foi feita para criar insetos resistentes. Pelo contrario, foi
feita para criar resistência a insetos. Isso já é feito pelo melhoramento
clássico e, principalmente, riri doenças e visa reduzir o gasto COIl)

pesticida. Pode acontecer dc se criarem insetos resistentes. Isso é comum.
O melhoramento genético exige frequente troca de variedades por causa
de quebra de resistência. h se criam outros caminhos.

Questiona-se ainda a qualidade dos alimentos, principalmente da soja,
que traria problemas de alergia e outros.

1 lá muitas hipóteses sobre possíveis impactos ambientais, o que é na-
tural. Numa anábse de risco, listam-se todas as hipóteses. Nias esses su-
postos impactos ambientais, em muitos casos, podem ser eliminados.
Parecem exagerados e não têm sido constatados, pelo menos do ponto de
vista de metodologia cientifica.

Quanto aos impactos soctoeconómicos, C) que se tem dito é que a
tecnologia dos transgênicos demandaria um alto custo e seria controlada
por poucas empresas. Isso está-se tornando inevitável. Nau precisamos ir
longe. Puclem s citar a indústria de laticínios. ( ) que está ac nteccndo no
Brasil? As indústrias química e de biotecnologia são extremamente caras.
Para se fazer uma rfl( )lecula num herbicida novo - elas nem estao pensan-
do cm fazer isso no momento -, tem-se um custo de US$30() milhões.
Logo, empresas que nau tenham um grande volume de capital nto têm
como investir nisso. Normalmente as empresas fazem vários produtos, e
é por isso que estão associadas. As empresas de produtos químicos fazem
remédios, pesticidas, produtos para veterinária. 1 tudo uru complexo, re-
almente. P()dem( )S nau t )star, mas é'a sttuaçao real do mundo de hoje.

Competitividade e outra coisa importante. Nossos exportadores têm
de ci rnpcm ir com A rgenhi na, i'.stad' s Unidos, Austrália e outros países.
Pode se dizer (ltle, se europeu nao comprar soja transgênica, vamos levar
vantagem sobre a Argentina. Pode ser, mas precisamos estar preparados
para qualquer alternativa, porque pode acontecer o inverso também.

Gostaria de dar algumas informaçÔes sobre o Conselho Nacional de
Pesquisa da Academia de Ciências dos Estados Unidos, que liberou o
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relatório sobre alimentos produzidos pela engenharia genética. Isso é re-
cente. Esse Conselho, que é muito respeitável, concluiu que não tinha
informação de que OS alimentos existentes no mercado, resultantes de
modificação genética, eram inseguros como alimentos. Dizem que não
têm informações de que sejam diferentes dos alimentos não transgênicos.

O Subcomitê de Pesquisa Básica do Comitê de Ciência da Câmara
dos Deputados dos Estados Unidos publicou relatório sobre benefícios e
riscos de plantas geneticamente modificadas. O Congresso dos Estados
Unidos analisou o assunto e concluiu que a promessa da biotecnologia na
agricultura é imensa e que não há evidência de que transferência de genes
entre organismos não relacionados apresentem riscos específicos, quer
dizer, tenham riscos maiores que os atuais.

Não há justificativa científica para a rotulagem de alimentos com base
no método de produção. Isso confundirá, ao invés de informar o consu-
midor. Preocupa-se bastante com isso. A regulamentação deveria consi-
derar a característica das plantas e o ambiente em que serão liberadas.

Recomendações do subcomitê: apoiar pesquisas sobre genoma de plan-
tas; revisar os regulamentos atuais da IPA, órgão de controle ambiental
do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma vez que não
apresentam base científica. Nos Estados Unidos, a soja transgênica não
foi liberada sem antes passar por testes bastante rigorosos.

A regulamentação deveria considerar as características dos alimentos,
e não o meio pelo qual foi produzido.

Deve ser mantida a atual rotulagem com embasamento científico. A
administração deveria assegurar cjuc os mercados para produtos da
biotecnologia agrícola não criem restrições considerando medidas sem
base científica. O que estão querendo é evitar que a Europa, por exem-
plo, imponha medidas de restrição à importação, usando critérios que
tenham base científica. Esse é um desenvolvimento bastante importante,
porque poderemos ter esse problema aqui, no MERCOSUL.

A Argentina pode chegar a questionar o porquê de não querermos a
sua canola. A administração, a indústria, a comunidade científica têm a
responsabilidade de educar o público sobre o uso seguro de produtos da
biotecnologia agrícola. Trata-se de um puxão de orelhas para todos, por-
que a comunidade tem sido muito mal informada sobre a biotecnologia.
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Na biotecnologia agrícola, no Brasil, há nove potenciais para o de-
senvolvimento cia agricultura. As plantas transgênicas são o mais recente
desenvolvimento com aplicação comercial.

Não há evidência de que os alimentos transgênicos sejam diferentes
dos demais alimentos para a saúde humana. Não há informações com-
provadas de risco ambiental de plantas transgênicas.

A análise de risco de produtos transgênicos deve ser feita caso a caso
e com fundamentação científica. O País deve acelerar os avanços no uso
da biotecnologia e manter a população devidamente informada.
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Sérgio H. Brornrnonschenkel
Professor especialista em Fitopatologia e

Biotecnologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa

Só vamos adquirir maturidade suficiente e progredir como cidadãos,
se tivermos a oportunidade de discutir deixando de lado a paixão ideoló-
gica, a paixão defensora com relação ao emprego e chegarmos a uma
posição que seja favorável, não aos Estados Unidos ou à Europa, mas
sim ao Brasil.

A agricultura, por si só, causa impactos ambiental e ecológico.
Não existe agricultura que não cause impacto. O objetivo de qual-
quer grupo é uma agricultura que cause menos impacto ambiental,
avaliando risco e benefício.

Existem pelo menos sete preocupações com a questão dos transgênicos.
Todas têm fundamento dependendo de cada caso. A primeira questão é a
do direito dos consumidores. O consumidor tem direito à livre escolha e
à rotulagem. () agricultor também tem direito de plantar aquilo que acha
melhor, que vai lhe dar um maior retorno econômico. Preocupações éti-
cas têm de existir, é óbvio.

Quanto ao questionamento sobre a naturalidade da engenharia genética,
não tem fundamento a idéia de que se transferirmos um gene de porco para
uma planta, ela vai ficar com gosto de carne de porco. Não é um gene que faz
a característica do indivíduo. A análise genómica tem mostrado que 800/o do
gene presente na planta muitas vezes está presente também cm um animal.
Temos de informar quais as vantagens e as desvantagens da tecnologia, para
que cada um decida o que é melhor para si.

Uma questão importante é o domínio de mercado por algumas com-
panhias, sem considerar o interesse do público. Todo mundo está preocu-
pado com esse fato. Há 10 anos, alguns livros falavam que isso ia aconte-
cer e realmente aconteceu. Ninguém fez nada para impedir.

1 lá ainda a preocupação com OS excluídos e com os pobres. O Brasil está
caminhando para uma situação insustentável. Temos de criar possibilidade
de emprego, de educação. Cabe à sociedade não apenas criticar, mas sugerir
alternativas. Será que esses pequenos produtores vão se beneficiar como fa-
zendeiros, como consumidores? Essas questões realmente são relevantes.
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Outra questão é o interesse da indústria e dos cientistas. O cientista
não pode esperar que dentro de uma academia todos tenham o mesmo
interesse. Em qualquer sociedade - mesmo dentro da família -, há dife-
rentes tipos de trabalho alguns mal remunerados, mas todos contribuem
para o desenvolvimento geral.

Temos de considerar a questão cio iflCCflV() para a inovação da ciên-
cia e cia tecnologia. Não vale a pena tentarmos impedir o progresso da
ciência, o acesso dos consumidores à tecnologia. Como brasileiros, como
mineiros, temos de treinar os jovens que estão aqui para investir em ino-
vaçao, tecnologia e competitividade. O Brasil tem todas as condições de
ter urna multinacional vendendo os seus produtos em qualquer país. Fal-
ta-nos desejo de competir, de impulsionar a ciência e a tecnologia, sem as
quais não iremos a lugar algum.

Acredito que vários jovens aqui estejam fazendo universidade. São
privilegiados. Cabe a nós, que estamos na universidade, trabalhar em ci-
encta e tecnologia, em inovação, em investimento, desenvolver a nossa
habilidade e tentar aumentar a nossa competitividade. Criar barreiras sem
criar competitividade não adianta nada.

A abertura cio mercado, por pior que tenha sido, está levando as indús-
trias a se capacitarem para a competição. Podemos questionar a maneira
como f( )1 feita, mas :t caminhada tem de ser feita. Criar barreiras para
esconder dehctinctas é coisa do passado.

Resta decidir com que modelo de agricultura vamos trabalhar: o
sustentável ou o industrial? () objetivo será o de domínio de mercado
ou será o de atender a interesses dos pequenos e médios agricultores?
Precisamos também conhecer os efeitos dos transgenlcos sobre a saú-
de humana em curto e longo prazos.

( ) propósito desta reunião é discutir se a questão da biossegurança
esta sendo bem conduzida e, caso não esteja, criar urna comissão es-
tadual de l)lossegurallça, ou mudar a Comissão Técnica Nacional de
13iossecurança, que já existe.

.\s pessoas contrarias à biotecnologia estão contribuindo para o
atincirnento desses objetivos e as que são tavoraveis também, porque
todas cobram decisões por parte cio governo.

Até hoje nao foi definido se a Comissào Técnica Nacional de
Biossegurança está em condições de autorizar o cultivo de plantas
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transgênicas no Brasil, ou se pode apenas opinar. Não se sabe se essa
atribuição cabe somente ao Ministério. Isso é sério, porque o material já
está aí, estamos há vários anos autorizando o experimento, e até hoje não
há definição clara de atribuições. Só agora o Ministério do Meio Ambien-
te está propondo a formação de comissão que venha a estabelecer especi-
ficamente a que Ministério caberão a fiscalização e a autorização.

Obviamente, toda tecnologia traz benefícios e riscos. Vários riscos
citados aqui são reais e variam caso a caso. Não podemos desconsiderá-
los, mas outros tantos são imaginários.

É preciso levar em conta que a agricultura trabalha com plantas e não
com seres humanos. Um trabalha o melhoramento do milho; outro, o me-
lhoramento do tomate, e assim por diante. Cada cultura tem sua biologia
própria. O milho, por exemplo, é planta de fecundação cruzada. Os riscos
de transferência do pólen da planta transgênica para uma plantação orgâ-
nica que estiver situada em lavoura próxima são bem maiores do que o
risco de transferência para uma planta de autofecundação, como é o caso
da soja. Por isso é que a biossegurança deve ser analisada caso a caso,
para ver em quais desses produtos seria recomendável o uso da nova
tecnologia. Esses aspectos têm de ser abordados com os pés no chão, não
como discurso partidário, mas como discurso realista, para passar infor-
mação verdadeira ao produtor.

Há necessidade de que o País fortaleça o setor público. Não adian-
ta irmos contra as multinacionais, se não dermos opção nacional para
o agricultor. Que lhe sejam dadas alternativas. Se o agricultor não quer
comprar semente transgênica de multinacionais, que tenha a possibi-
lidade de comprar uma variedade adaptada à sua condição ou de obter
a semente de uma instituição pública.

A Fapemig está passando por um momento ruim. Tem mais de 1.200
proctos aprovados e, só agora, os recursos estão sendo liberados. Dessa
maneira, não há condição de competir. Ou cruzamos os braços e espera-
mos para ver, ou criamos barreira contra as multinacionais e continuamos
a plantar da maneira tradicional.

Se o ponto capital é a biossegurança, devemos levar em conta que não
temos histórico de uso das plantas transgênicas no Brasil. Precisamos
trabalhar com possibilidades e cm familiaridade com o material. Para ana-
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usar essa familiaridade e essa possibilidade de risco, é importante ( ]uc se
formem comissões de estudo, com pessoas capacitadas.

Temos de trabalhar sério e despertar a consciência dos jovens, que ora
flOS assistem, para um trabalho sério, capaz de nos fazer caminhar.

Assusta-me constatar como podemos manipular informações em fa-
vor de nossas próprias impressões. Reforço a idéia de que a ética é impor-
tante, não só na utilização da tecnologia, mas também no correto repasse
de informações a seu respeito.
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A SAÚDE E DIREITOS DO
CONSUMIDOR



Ednilza Pereira de Faria Dias
CTNBio - Prof. da Universidade Federal da Paraíba

O uso das ferramentas da moderna biotecnologia tem gerado uma ri-
queza de conhecimento cm todas as áreas da biologia, permitindo a pro-
dução de novas drogas, medicamentos, vacinas, hormônios,
microorganismos, enzimas e aditivos utilizados nas indústrias de alimen-
tos, na produção de queijos, cervejas, sabões e detergentes, culturas ve-
getais melhoradas e inúmeras outras aplicações que fazem parte do rol de
produtos que já são consumidos em todo o mundo.

Os progressos nos estudos dessa tecnologia irão permitir, cm curto
prazo, grandes avanços nos mais diversos setores, possibilitando, por exem-
plo, encontrar a cura de doenças como a AIDS e o câncer, e desenvolver
culturas com maior rendimento agrícola e com características que permi-
tam o seu cultivo em condições ambientais adversas.

E fundamental, entretanto, que exista um controle rigoroso da quali-
dade e da segurança desses produtos para que a população possa consu-
mi-los sem risco. Essa regra deve estar presente para a utilização de qual-
quer tecnologia. E fundamental a segurança de qualquer produto cOk)Ca-
cio à disposição da população. E dentro desse princípio que se fundamen-
ta a base da ação da Comissão Técnica Nacional de Biosscgurança -
CTN Bio.

A CTNBio foi criada pela Lei n° 8.974, é constituída por 36 membros
entre titulares e suplentes, especialistas cm biotecnologia, nas áreas hu-
mana, vegetal, animal e ambiental, representantes ministeriais do MCT,
do MRE, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e Educação, de Úrgàos vol-
tados para proteção da saúde do trabalhador, defesa do consumidor e
setor empresarial de biotecnologia.

O mandato da CTNBio é a aplicação da legislação nacional para ga-
rantir a utilização segura das técnicas de engenharia genética cm ativida-
des de construção, cultivo, manipulação, uso, transporte, armazenamento,
comercialização, consumo, liberação e descarte relacionados a ()GMs,
compromisso com a vida e a saúde do homem, dos animais e a proteção
do meio ambiente.

Qualquer alimento é considerado seguro se nenhum dano ou efeito
indesejável resultar de seu consumo. Historicamente, OS alimentos prepa-
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rados e utilizados pelos métodos convencionais são considerados segu-
ros, com base na experiência do seu consumo ao longo dos anos, mesmo que
eles possuam nai itralmente subsiàncias prejudiciais a(> homem. Por exemplo,
alimentos com elevado teor de gorduras comprovadamente elevam o risco de
doenças cardíacas, entretanto, nem todos evitam esses alimentos.

A biotecnologia moderna trouxe a possibilidade de ampliar as mu-
danças genéticas de alimentos, permitindo a introdução de caracterís-
ticas específicas, algumas das quais já vinham sendo introduzidas, cm-
hora de forma inespecífica, pelos processos de melhoramento con-
vencional de plantas.

A avaliação de produtos derivados da moderna hiotecnologia não re-
quer mudanças substantivas floS princípios estabelecidos de segurança
alimentar dc produtos convencionais. As culturas atuais de plantas não
modificadas genel icarnentc são o 1-CSLIltICIO de um trabalho de seleção
artificial, levado a cabo ao longo de muitos anos. [ssa seleção possil)ili-
tou o melhoramento de plantas c1uanto a suas características de resistên-
cia a pragas, aumento na produção, etc. Entretanto, a introdução dessas
características é inespecífica, por utilizar o processo de reprodução scxuada,
em que, além da característica desejada, inúmeras outras provenientes de
outros genes Sa() introduzidas na planta. Por exemplo, os tomates con-
vencionais (não modificados geneticamente) iue hoje comemos carre-
gam com eles genes de resistência a doenças e outros milhares de genes
que estavam pr entes no tomate cultivado centenas de anos atra.

A revolução do conhecimento científico em nível molecular,
bioquímico e fisiológico de plantas possibilitou nos últimos anos O

desenvolvimento de técnicas que permitem a transferência pi-ccisa de
genes específicos de uma espécie para outra. 1`.m outras palavras, as
técnicas modernas de engenharia genética permitem hoje um proces-
so muito mais pontual, preciso e controlado de introdução do.- uma
característica na planta do .11Ie tio processo dc cruzamento sexuado
C( nvencionalinc n te utilizad .

Parâmetros para a avaliação da segurança alimentar de produto,obti-
dos através cia engenharia genética têm sido definidos desde a década de
() pelos organismos internacionais no ambtto das Nações Unidas, tais

corno a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento -

70



OECD - a Organização para a Agricultura e Alimentos - FAO - a Orga-
nização Mundial de Saúde - OMS.

O estabelecimento de estratégias para a avaliação da segurança ali-
mentar de produtos advindos da tecnologia de DNA-RNA recombinante,
fundamenta-se no conceito de equivalência. Esse conceito está alicerçado
no paradigma de que esses produtos devem apresentar inocuidade, carac-
terísticas nutricionais idênticas ao alimento convencional e ausência de
efeitos indesejáveis, para que seu consumo seja autorizado.

Alguns requisitos são exigidos para se estabelecer a segurança desses
produtos e de qualquer outro alimento novo produzido por outra
tecnologia que não necessariamente a engenharia genética, estando aí in-
cluída a análise de possíveis metabólitos resultantes de sua degradação
OU flO.

Entre esses requisitos, avaliam-se especialmente: o potencial alergenico
da nova proteína expressa, a termoestabilidade, a digestibilidade no meio
gástrico ou intestinal, a análise bioquímica de taxas de glicosilação e a
análise de seqüência de arninoácidos da nova proteína, comparativamen-
te à de alergênicos convencionais; a toxicidade da proteína expressa pelo
gene introduzido ou metabólito de sua ação, efeitos secundários da inser-
ção de genes, como, por exemplo, a codificação de enzima indutora de
depleção de substrato enzimático; o risco teórico de mutagênese pela in-
serção do gene, com alteração da expressão habitual de outros genes, a
ativação de genes silenciosos ou pouco expressos, provocando a
biossíntese de metabólitos tóxicos.

Os procedimentos para a análise de riscos estabelecidos pela CTNB1o,
dc acordo com a Lei n° 8.974, de 1995, o Decreto n° 1.752/95 e as Ins-
truções Normativas, em especial a Instrução Normativa n° 3, sob o pon-
to de vista da saúde humana, levam em conta todos esses parâmetros. A
avaliação é feita pela CTNBio, caso a caso, e OS aspectos de segurança
apresentados acima são considerados, além dos pareceres técnicos emiti-
dos pelos órgãos governamentais de controle e fiscalização de países onde
o mesmo produto já tenha sido autorizado para o consumo, bem como o
histórico de uso em outros países.

Além disso, é importante ressaltar que em vários casos o novo gene
introduzido não se encontra presente no alimento geneticamente modifi-
cado, sendo dessa forma impraticável a sua detecção, tornando-se
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injustificada qualquer menção de provavcis riscos. Por exemplo, atual-
mente estima-se que cerca de R(I, ou da produção mundial atual de
óleo de soja já ocorram a partir de culturas de soja geneticamente modifi-
cada. () olco de soja refinado, entretanto, nào possui I)XA ou proteína
geneticamente modificada detectável em sua composição, pois o proces-
so de rei ino elimina esses componentes. Portanto, a especificidade de cada
caso deve ser considerada à luz dos procedimentos de avaliação de segu-
rança desses produtos, não podendo ser generalizada, de forma Impreci-
sa, a atirmaça() de que o produto tfl5CflC() Seja OU flãO seguro.

Vamos analisar a situaçào atual dos alimentos transgêrlicos no mundo
e a jusulicativa para que se empregue esse tipo de tecnologia. Tínhamos
Seis l)ilhoes de habitantes no mundo, em outubro de 1999, e a cada ano
serão mais cem milhões. As tecnologias convencionais já atingiram seus
limites na busca de maior produtividade. Existe a limitação de recursos
naturais e há necessidade de se acharem outros caminhos para maximizar
a eficténcia produtiva.

()i1) o emprego da biotecnologia, espera-se que haja o aumento de
produtividade nas propriedades agrícolas, o aumento cia produçao nas
mesmas áreas agnculturáveis - com respeito to meio ambiente -, menos
uso de agro tóxicos, melhoramento l;I qualidade dos cultivares e de seu
valor nuincional, que apresentará mais pn )teltlas, mais vitaminas, além
de melhoria no aroma, na textura e na armazcnabilidade.

Como se faz uma liberação para trabalhar com as OGMs? A empresa
que desejar trabalhar com as ( )(Is, inicialmente tem de ter um certifica
cio de qualidade de segurança, chamado (:QB, e constituir CBio, que e
uma comissão interna de biossegurança, composta de cientistas das
áreas de biotecnologia, biologia molecular, podendo também ter pes-
soas leigas que possam opinar de forma a influenciar o trabalho da
equipe. Fsse trabalho pode ser feito em regime de contenção, que sao
laboratórios e casa de vegetação, CXCIfl)CflIOS cm campo por (2Ql, e
processos explicativos sobre ( X; Ms.

Tem >s 112 instituições trabalhando com biotecnologia, e 56 delas de-
senvolvem pesquisas com plantas ransgénicas. 's pesquisas de laborató-
rio são de feijão, abóbora, alfavaca, eucalipto, tomate, sorgo, milheto, pi-
mentão, citros, maracujá, berinjela, crisântemo, alface, alho, café, cenou-
ra, mama() e cevada. A pesquisa de campo é feita com algodão, arroz,
cana-de-açúcar, fumo, milho e soja.
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Para a liberação do plantio de uma planta geneticamente modificada,
qualquer empresa devidamente credenciada para tal publica sua solicita-
ção no "Diário Oficial" para que a opinião pública, os cientistas e a popu-
lação em geral se manifestem acerca do pedido. Enquanto isso, remete o
pedido às comissões setoriais cia CTNBio, que são específicas nas áreas
ambiental, humana e vegetal. Quero esclarecer que apenas um processo é
estudado por todas essas áreas, de acordo com o pedido feito. Se for ne-
cessário, a área ambiental analisa o impacto ambiental dessa planta; a
área humana verifica a questão da saúde; a área animal, a questão do
impacto sobre OS animais e a área vegetal, dados sobre o vegetal em si e a
transcrição genética que será feita.

Se a decisão for favorável, haverá um comunicado aos Ministérios e
Secretarias de Agricultura, Saúde e Meio Ambiente. Depois, vem o regis-
tro de fiscalização e, se for o caso, vai para a Defesa, Agropecuária e
Ministério da Agricultura, ou, então, para a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária e o Ministério da Saúde, dependendo do experimento.

Se a decisão for desfavorável, o interessado poderá entrar com recur-
so. Se o parecer requerer [IA-RIMA, poderá também ser encaminhado
para outros setores, para avaliação.

O quadro atual dos alimentos transgênicos no mundo é mais ou me-
nos o seguinte: na Argentina, a soja foi liberada em 1996 e o milho e o
algodão, em 1998. No Brasil, a única liberação para comercialização se
deu com a so'a, em outubro de 1998, entretanto, sub judice, ainda não foi
comercializada. O Canadá comercializa milho e algodão desde 1996;
canola desde 1997, so'a e melão desde 1998; batata e trigo desde 1999.
Nos Estados Unidos, iniciou-se o cultivo de melão e soja em 1994; de
tomate, algodão e batata em 1994; de canola e milho cm 1995. O japão
comercializa soja e canola desde 1995; batata e milho desde 1996; algo-
dão e tomate desde 1997. A Lnião Européia comercializa tomate e canola
desde 1995; a soja, a partir de 1996, o milho, desde 1997 e a batata e o
algodão desde 1998.

O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é considerado em iodo
o mundo uma das legislações mais avançadas e completas sobre a maté-
ria. Tem acompanhado, nos quase 10 anos de vigência, a velocidade das
mudanças nas relações de consumo, tanto pela modernização de mercado
quanto pelas novidades dos avanços tecnológicos, sem necessidade de
alterações significativas no texto legal.
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A Lei n° 80.789, de 1990, inovou conceitualmente oS institutos juridi-
cos tradicionais, sobretudo na proteção dos interesses difusos, coletivos
e individuais homogêneos, e não mais somente dos direitos individuais.

Os direitos básicos - artigo 6" -, consagram a proteção da vida, da
saúde e da segurança, cia educação para o consumo e a liberdade de esco-
lha, além da informação adequada e clara CASO esses ou outros direitos
estiverem prejudicados. Como proteger um consumidor sem capaci-
dade de decidir sobre publicidade enganosa e abusiva, sobre práticas
comerciais coercitivas ou desleais, cláusulas exageradas e lesivas? Se
todos forem considerados hipossuficientes perder-se ia o mais impor-
tante grupo fiscal das relações de Consumo e o principal foco da Inspi-
ração ) das modernas empresas que atuam no mercado. De nada adian-
tariam o acesso à proteção c à defesa judicial e administrativa, a in-
versão do ônus da prova, a garantia de reparação de danos. Se ao con-
sumidor faltam cducaçào, liberdade, informação e a própria vida, des-
illo)ronam-se os pilares do Código e reacendem-se as opiniões a favor
de intervenção direta do Lsi ado ria economia.

Por essa razão, a política nacional de relações de consumo, consignada
no CM, artigo 4'', persegue objetivos claros: atendimento às necessida-
des dos consumidores, respeito) à sua dignidade, saúde e segurança, pro-
teçio de seus interesses ecorKmicos, melhoria da qualidade de vida, trans-
parência e harmonia das relações de consumo. Condiciona estarem aten-
didos os princípios: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor:
ação governamental de proteção, inclusive incentivando a organização)
civil; harm ntiaçào dos interesses; compatibilização de proteção com o
desenvolvimento baseado na boa- fé, no equilíbrio, na educacw e na in-
formação; incentivo à criação de Si\Cs; coibição e repressão de abusos;
melhoria dos serviços públicos e estudo constante das modificaçoes cio
mercado.

No capitulo das praticas comerciais, na seção dedicada à oferta,
artigo 31 busca a materialidade dos direitos básicos, dos objetivos e dos
princípios da política nacional de relações de consumo.

As informações devem estar disponíveis no pn )duto, para a decisão
(te compra. Não podem ser excluídas sob nenhum pretexto, pois isso
tornaria o consumidor incapacitado para usar o seu maior poder, o de
escolha.
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A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, ga-
rantia, prazo de validade e origem e outros, bem como os riscos que apresen-
ta à saúde e à segurança dos consumidores. Se houver riscos à saúde e à
segurança, não há o que discutir.

A pergunta é: deve o consumidor ser informado do: que o produto
foi geneticamente modificado ou que sua composição foi obtida a partir
de organismo geneticamente modificado? É necessária a rotulagem
pela lei de proteção ao consumidor? Muitos organismos geneticamen-
te modificados não oferecem risco à saúde e à segurança, de acordo
com o conhecimento científico atual.

Quem faz ciência sabe que o risco zero é inaceitável, é irresponsável,
mas nem por isso deixamos de desenvolver a ciência, o que significaria
um retrocesso tremendo. Quando se criaram vacinas que pudessem nos
proteger a partir de organismos que afetavam as pessoas, isso foi conside-
rado um absurdo, o que implicou um atraso de 5() anos, até que a primeira
vacina fosse utilizada. Hoje sabemos como as vacinas San importantes.

A própria Teoria da Relatividade de Einstein desestruturou alguns
conceitos, porque, para nós, é sempre mais fácil ter preconceitos do que
nos fundamentar em conceitos.
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Lijjz Eduardo de Carvalho
Pesquisador do Departamento de Produtos Naturais

e Alimentos da UFRJ

Os transgênicos fazem ou não fazem mal? Responderia com uma ou-
tra pergunta: comida faz mal? Depende. Se for com glicose, faz mal para
diabético; se for com cloreto de sódio, faz mal para hipertenso; se for com
proteína, faz mal para quem tem gota, e, se for com agrotóxico, faz mal
para todo o mundo. Se for transgênico, não sei. O consumidor, que fala
claro, pergunta: o que é transgênico?

Gostaria que alguém me dissesse o que é um transgenico.Já perguntei
isso mais de 200 vezes, cm ambientes selecionados como este. Se per-
guntei 200 vezes, obtive 200 respostas igualmente erradas. Se me respon-
derem que um alimento transgênico é aquele geneticamente modificado,
com a inserção de um gene de outra espécie, sinto muito, mas isso não é
alimento transgênico. Sei o que é alimento transgenico, mas não consigo
convencer ninguém da minha definição.

Não falo como geneticista. No Brasil, os geneticistas não falam muito
como geneticistas, falam como toxicologistas e querem impor um parecer
toxicológico. Por que não estão aqui os toxicologistas? Porque não os
temos. Quando o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária convidam um grupo de professores cia nossa Universidade, esse
"lumpemprofessorado", para opinar sobre agrotóxicos OU sobre aditivos
químicos, perguntam, por exemplo, quem entende de aspartame, e procu-
ram alguém que entenda de aspartamc para definir a posição brasileira
sobre o produto. O máximo que acham é alguém que fez uma análise para
determinar quanto há de aspartame num refrigerante, o que é muito dife-
rente de se saber se o aspartame faz mal.

Toda a sustentação do Ministério da Saúde nesse assunto é feita por
gente (IUC sabe analisar quanto há de agrotóxico no alimento, (ltiaflt() há
de sacarina, quanto há de outro elemento. Mas não é gente que algum dia,
quando aluno, tenha pegado um rato para fazer um teste, um ensaio
toxicológico. Deve alguma exceção para confirmar a regra.

É intolerável ficar escutando geneticista dizer que tudo o que se afir-
ma não tem base científica, que só se faz política, que essa discussão é
feita por várias ( )NGs que tem dinheiro do exterior e são contra os
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transgenicos. Serão os geneticistas tão científicos? Se eles ssem científi-
cos, se soubessem tanto de transgênicos, a patente seria da Monsanto?
Por que não é brasileira?

Eles deveriam provar que são cientistas, criando patentes de pro-
dutos transgênicos, tentando impor na Europa a nossa tecnologia, a
nossa ciência, o nosso discurso científico. () que escuto e o que sei -
fiz Engenharia na Unicarnp, pós-graduação, mestrado, fiz o rnesm
caminho que eles - é que na Unicanip não ensinam o que é ciência na
pós-graduação, porque as disciplinas Filosofia da Ciência e Metodologia
Científica na() fazem parte dos nossos doutorados, nas áreas biológi-
cas e exatas, salvo exccçóes.

Não se sabe pensar. ( ) que é Phd? Ph vem de quê? Vem dcphi/osofica/
tioctor. Mas que "phi/oso/ica/" é esse que não pensa? Se ele ia, tem defi-
nições e tem conceitos. Qual é a definição (te alimentos transgénicos? Ele
vem aqui e diz: "Vocês não são cientistas, vocês não entendem e querem
opinar. \'occs não devem, não podem opinar sobre o que vão comer. Quem
São VOCCS para opinar sobre o que vao comer?" Corno meu pai, quando eu
tinha uns quatro, me fazia comer bife de fígado. Não sei se o Ministério da
Saúde fará como o meu pai. () ministro, de vez em quando, vai engolir
ovo, porque fica querendo enfiar transgénico na boca de quem não quer
comer. E aÇac) e reação.

Esses nossos cientistas não sabem o que é uma falácia. É um funda
mento básico do método científico. Afirmar que a nossa legislação de
l)iossegurança é uma das três melhores do mundo é urna afirmação eten-
titica? Com que método Isso foi pesquisado? Quais sao os tndicad res
)nde está publicado? Isso é uma falácia. Mesmo que tosse, não significa

ria que eia deva ser aplicada.
() ministro diz: "Os 1 ransgênicos sao aprovados nos 1 stados 1 ni-

dos. O UDA é um órgão muito severo'. Ele não entende de Fl)j\,
porque ele tem um intercãmbio permanente. É diretor da General Food
e presidente do FD.\ no ano seguinte; e trocam de cargo todo ano. l.le
vem para dizer que o UDA é um órgão cientificamente rígido. E urna
falácia. Só porque o Fl)A é inglês, seria o mesmo que acreditar numa
afirmação sobre tísica porque quem a deu foi vizinho do Einstein.
Dizem: "Na Europa não há MA. Eles não têm tradição de vigilância,
por isso são contra." Essa é uma afirmação científica?
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Não sei ser cartesiano sem ser socrático, vou acabar tornando cicuta,
mas falo claro. E não há como falar claro sem mostrar as contradições.
Estava num debate na Fiocruz, na Casa Oswaldo Cruz - Ele não es-
tava enterrado lá, senão ia se movimentar no túmulo. Apareceu um
cartum do ()swaldo Cruz sendo enforcado, no tempo da campanha da
vacina. Dizia assim: "Hoje as pessoas nos criticam, porque defende-
mos os transgênicos. Oswaldo Cruz também foi muito criticado. No
fim, todos viram que ele estava certo."

A minha resposta fi : "No porta-malas Cio meu carro tem uma diet
coke.Vou buscá-la, fechar essa porta e dar injeção de diel coke em todos
voces. Não se assustem, Oswaldo Cruz também fez isso. Ele estava cer-
to. Gente, isso é uma falácia da mais grosseira, chamar o Oswaldo Cruz
em vão para justificar qualquer coisa que farei agora.

O Ministério da Saúde, na CTNBio, votou e liderou o movimento
contra a rotulagem dos transgênicos. Não adianta agora, depois da enor-
me pressão popular, querer apagar esse passado, porque não dá para apa-
gar. Não é preciso punir o passado, mas eles continuam pensando a mes-
ma coisa. Eles só mudaram o discurso, não mudaram o desejo, não muda-
ram a vontade e não mudaram a convicção.

Os Ministérios da Saúde e da Agricultura são contra rotular OS

transgênicos. Não adianta dizer que são a favor, são contra e estão fazen-
do o impossível para não rotular os transgênicos. Um projeto de lei sobre
rotulagem dos transgênicos tem basicamente dois artigos. () primeiro eles
já engoliram. "Todo alimento transgcnlc() será rotulado obrigatoriamen-
te." Eles já aceitaram, porque perderam. Mas moveram a batalha para um
segundo cenário, que é o artigo 2" dessa lei: "Entende-se por alimento
transgénico ..." Esse é o problema, eles vão rotular o que entendem por
aliniento transgênico. () que é um alimento transgênico?

Não posso responder a essa pergunta - "Alimento transgênico faz
mal?" -, a não ser com outra pergunta: o que é alimento transgênlco?

() Ministério da Saúde, na CTNBio, confunde o seu caráter, se é que
ele tem. Acho que vivemos uma crise de caráter. As coisas não têm a sua
personalidade, a sua definição. Quem sou eu? Novamente, é um proble-
ma filosófico. () que estou fazendo aqui? Eu posso ter essa dúvida, não
sei COmO apareci aqui, mas o Ministério da Saúde foi criado, tem de saber
para quê foi criado. Quem criou tem de saber para quê criou. Deus deve
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saber quem eu sou e o que estou fazendo aqui. Mas não ti Deus que
criou o Ministério da Saúde, foi outra entidade.

( ) Ministério da Saúde confunde o seu caráter de saúde publica, vigi-
lancia sanitária, proteção (li) consumidor, com o caráter de fabricante dc
vacina. As pessoas que o reprcscntarn na CTNBio têm urna origem de
tecnologia, de produtor de vacina. 'Vão representar a Saúde, na CTNBIo,
preocupados com a industrialização de vacinas. Sc o Ministério da Saúde
é urna fabrica de vacinas, por via da Fiocruz, deveria se associar à Abifarma.
Já tem representante na CTN Rio. Quem não tem representante é o con-
sumidor. Não liii um órgào do listado preocupado corri o consumidor.

Minhas polêmicas com a Ernbrapa já vêm do milênio passado. A
Embrapa inventa umas coisas, e não há quem consiga convence-la do
conirart( . Urna delas foi o macarrão de milho. No "l'antastico'', no "Jor-
nal Nacional", a Fmbrapa perturbou muito com o pau de milho, o macar-
rão de milho e com o leite de soja. () presidente Figueiredo, tão malfalado,
pelo menos teve a espontaneidade de dizer que era ruim. Isso apareceu
no "jornal Nacional", e nau ousaram dar a ele o macarrão de milho. Mas
a Embrapa resolveu o problema dizendo: "0 Brasil gasta [SSI bilhão
por ano com o trigo, vamos transferir esse dinheiro para subsidiar o ma
carrão de milho." ( ;onseguirLm tirar IJS$ 1 hilh:io de subsídio para o pão -
o pol)rc comia pão barato - que subiu -' e o macarrão de milho não apa-
receu. Gastaram se milhôes em seminários, em passagens e diárias.

1. quanto à banana-vacina? Houve outro debate na Fiocruz. Pedi cx-
plicaçoes sobre ela aos geneticistas. 1 les disseram: "A banana-vacina é
fantástica contra diarréia." 1'.0 disse: "1 iu sei. Quero saber apenas corno
ela funciona. ( )s pobres do Nordeste vão plantar uma bananeira no fundo
cio quintal e, se estiverem com muita tome e comerem cinco, estarão in-
gerindo cinco vacinas? Vão tornar vacina o dia inteiro?" 1 lcs disseram:
"Não, você está com gozação. Estamos falando sério. Não é assim. ( )
governo vai distribuí-las flOS ROStOS de saúde.—

1 ti vi rio "1 aniastico", n domingo, que o governo jogou h )ra milhões
de vidrinhos de remédios comprados com validade de dois anos. lisse
prazo venceu, e o remédio não foi distribuído. Agora, ele vai fazer urna
licitação para comprar banana-vacina. 11c vai fazer a licitação, receptar a
compra, estocando-a no armazém central da capital de todos os estados
brasileiros e distribuir essa banana dc caminhàozinho para todos os mu
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nicípios de Minas Gerais? O Estado é realmente muito pequenininho e os
caminhões vão distribuir rapidinho, chegando ao posto de saúde em três
dias. Será que o governo vai fazer isso tudo que ele não faz com o remé-
dio, que (lura dois anos, e a banana não vai amadurecer? Eu nunca ouvi
dizer que remédio amadureça e fique cheio de mosquitinho em volta,
como acontece com a banana. Mas o governo vai distribuir banana-vaci-
na. Quem estiver com fome, pode entrar na fila três vezes para comer
mais banana. Realmente não consigo entender a lógica dos cientistas di-
tos "assumidos''.

Depois, vem oo/den rice, o arroz amarelo com vitamina "1V', como se
as pessoas com carência de vitamina "A' tivessem arroz para comer. Em
seguida vem o arroz com ferro, para combater a anemia. No Brasil, quan-
do a pessoa tem arroz, junto com ele, come um pouquinho de feijão. O
arroz já vem com ferro. E automático. Ora, se tem arroz e não tem fei-
jão... Um país que não tem feijão para comer com arroz não merece ter
transgênicos. Não é possível. Isso é muito sofisticado. Um país que não
consegue produzir feijão vai produzir arroz transgênico?

Vejamos o Ministério da Saúde. Chegamos ao mercado e en-
contramos produtos diel. São esses produtos que irão regulamen-
tar a rotulagem dos transgênicos. Encontramos, por exemplo, o
chocolate diet. Se um chocolate desses emagrecer, posso comer
uns cinco, para emagrecer cinco vezes mais?

Encontramos o Gatorade, que é indicado para quem corre. Vem a
Parmalat e faz o Active: a pessoa corre, e ainda é "activo". O conceito é
de que aquilo é um soro fisiológico, ou seja, glicose, potássio e sódio.
Quem é que vai tomar isso? Muito pouca gente. Então, o que é que C)

fabricante faz? Começa a alardear o conceito: coloca vitaminas e mine-
rais e sabor rascante de carambola verde para matar a sede. Aquilo fica
tão áspero que mata realmete a sede. No fim, aparece o Active Diet, que
não tem mais a glicose. Ou seja, o produto original, que era o soro para o
atleta repor a glicose depois da corrida, não tem mais essa glicose, porque
é diel. E uma questão de caráter, ou seja, o produto é, mas não é.

Chegamos ao Guaraplus, ao I\tomic Energv Drink, que é vendido na
farmácia, e não no camelô. Não vem do Paraguai. Eu comprei em uma
farmácia 24 horas, na Savassi, o Energv Drink - energético ligth. Ele é
altamente energético e contém zero caloria. Realmente, física não é só
genética. Física também não é o forte do Ministério da Saúde.
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A agricultura permite que se chegue a um restaurante e se coma uma
pii de mozareta de búfala, uma salada com mozarda de bufala. No super-
mercado também encontramos mozarela de búfala. Aí, a gente pensa: "[les
não mentem". Mas, se você olhar o rotulo, ali não existe nada (111C comprove
que ela foi feita com leite de búfala. [stá escrito: leite. t., quando se escreve
"leite", significa que o leite é de vaca. Para o Ministério da Agricultura e para
a lei brasileira, leite é de vaca. Quando for de outro animal, é necessário
escrever. Então, na embalagem de mozarela de húfaJa está escrito: leite. Aí,
você entende que seja leite de bútla. lssa é a norma.

Para que serve um rotulo? Por que t( )do rotulo fica no meio da lata, e
o de calchup fica em cima? Para esconder a oxidação fl() iopo cio produto.
Voce precisa dar aquela pancada para o caicbup cair. Agora o vidro já não
é mais transparente, e não há problema em colocar o rotulo cm cima. Ele
pode ser colocado em qualquer lugar. () rótulo também serve para dizer
que fécula de mandioca tem o nome de "arrozina". Se o amido fosse de
arroz, chamar-se ia "rnandiociuina", provavelmente.

Vem, depois, (:rclT)Ogerna. l\ pessoa pensa que uma colher equivale
a uma gema de ovo. Mas ISSO é um tuba sem ovo. ( ) pão de mel também
não tem fraude. Se você ler os ingredientes usados cm sua Produção, verá
que ele não contém mel, nem sequer o aroma artificial de mel. O aroma
artificial que ele contém é de imitação de baunilha. 11c contém açúcar,
farinha de trigo, xarope de glucose, gordura vegetal... Não tem mel. A
palavra "mel'' e Util I1( )IflC de fantasia. Poderia ser pão de mal, pão de moI,
Pio de mui... P r um acaso, chama -se pão de mel.

Chegamos a' ) 1 rutiforça: a televisão mostra um caminhão lotado de
bananas. Deve ser a tal da vacina. FIle desce uma ribanceira e capota,
enchendo todo mundo da rua de banana, para fazer propaganda cio
1 rutitorça. A gente lê o rótulo, onde existe a propaganda cia banana, o
n( me do produto tem a palavra fruta, ele está cheio de bananas no rótulo,
o destaque é "sabor natural de banana''. Mas se o consumidor conseguir
ler, na vertical, na parte de trás do rótulo, verá que ele diz: "( Iontém sabor
natural de fruta. Não contém fruta." Isso fica escondido naquele canto. E
existe o anuncio: — Fruta e força. 1 da a força da fruta, sem fazer força.''
SÓ que não tem fruta. Agora mudaram para "sabor e torça.

(legamos à t'rutose, onde está escrito: "açúcar naiural". Todo mundo
lxnsa que a frutose é o açúcar de fruta, retirado do morango, não é? Mas
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a frutose é feita de milho com ácido clorídrico, com pressão, corri alta
temperatura, que vira o Karo, para depois virar quimicamente frutose.

E são as mesmas pessoas que administram essas informações que que-
rem administrar transgênicos. Eu não sei muito bem o que é transgênico,
mas sei quem são as pessoas e como elas atuam com as informações. E
sei que não POSSO confiar nessas instituições.

Outra maneira de eles trabalharem é assim: flO refresco artificial de
laranja, eles escrevem a palavra "laranja" bem grande. A palavra "ar-
tificial" não está ali. Colocam um monte de folhinhas de laranja, por-
que não podem colocar a laranja. Ou colocam um copo em forma de
laranja. E já que ninguém fala nada, está liberado, o copo vira uma
laranja, não é? Ou então, vejamos o suco 100% natural. De acordo
com a legislação européia, o rótulo já irá conter: "alimento 95% não
transgênico", ou "99% não transgênico". 1)o jeito como os geneticistas
andam, daqui a pouco vai existir um homem 63% macho, a mulher
95% grávida, ou 38% virgem.

E o chocolate suíço: suar/ess, ou seja, sem açúcar? Não existe choco-
late dietético, mas hoje encontramos de tudo dietético, como, por exem-
plo, a feijoada dietética. Depende da dieta que você fizer. Se for para
engordar, pode comer feijoada dietética todo dia. A palavra "dietético"
fl() existe. Na Europa, toda embalagem de chocolate traz o tipo de dieta
para a qual ele é indicado: l para diabético. Mas, no Brasil, temos o cho-
colate dietético sem açúcar e com as contas todas erradas: 3o4 de
carboidrato, 40% de lipídios e, se a gente multiplicar, verá que isso equi-
valerá a 600 quilocalorias. Mas eles escrevem: 310 calorias. Não é caloria,
é quilocaloria. UIritão, contém mais do que o dobro. Esse produto, sim, é
diei, mas por outro motivo. Ele é tão caro que se pode comer apenas um
pedacinho. Aí, é fácil ser diei.

Chegamos ao Corpus para provar que, além de não saber nada - gené-
tica, nutrição, bioquímica, física -' o Ministério da Saúde também não
sabe aritmética. A embalagem do Corpus contém cm sua lateral: "Este
iogurte contém duas vezes menos..." Esse negócio de duas vezes menos
não existe. Isso é primário e mal feito. Existe 1/3, 1/4, 2/5, 7/8, mas
cinco vezes menos, oito vezes menos... Quer dizer que, quando for que-
brado, será 8,33 vezes menos? Não sei o que é duas vezes menos. Real-
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mente "vezes", para mim, Significa multiplicação. Isso é verdade, se você
colocar duas colheres de açúcar no iogurte comum. Aí, é diferente, mas
isso riao e possivel.

Como é que a Coca-Cola, nos U.stados Unidos, informa c1uand() colo-
ca sacarina?

O rótulo frontal da Coca-Cola diz: "Este produto contém sacarina,
que tem sido observada como causadora de câncer cm animais de labora-
torio." Isso o F1)A faz, aquele F1)A de que já falamos mal. No Doce
Menor, que é um adoçante, também tem o mesmo alerta: causa câncer.
Na geléia de tomate o rotulo frontal também diz que a sacarina causa
câncer.

No Nordeste do Brasil, longe dessa ciência dos transgenicos, voltan-
do ao mundo real, ao açude de Sobradinho, onde se seca o peixe ao sol,
repleto de moscas e pontos contaminantes. Ali vemos o inturmediario
que compra esse pcxc salgado e troca na economia brasileira, ainda do
escambo, ninguém fala em dólar ou em reais. Ele troca 2 kg de sal por 1 kg
de peixe. Isso ainda faz parte do Brasil. E quando troca sal por peixe,
ensina as boas práticas de salga do peixe e diz: "Para cada saco de sal que
voce colocar tio peixe, coloque uma colher de \Ialauon." l o intermedi-
ário ja vende o Malation, uni agrotoxico ciue se coloca no sal a ser passa-
do no peixe a flui de que a mosca não pouse nele, caso pouse, I1r:1 que
não bote ovos, ou, botando ovos, para que não virem larvas. Essa é a
tecnologia.

Por que essas pessoas que mw ( l ucrem rotular transgênicos também
não querem rotular a energia nloniica? Porque, provavelmente, estão re-
servando ,i "atômico" para esse tipo de produto: po para refresco
atómico. ( )u então estão reservando para 1SSO daqui: "cnergv drink atomic".
Agora, rotular que foi conservado por energia atómica eles não querem.
Provavelmente estão reservando a palavra transgcnico para alguma outra
coisa, por isso flao) querem rotular o alimento transgcnico

Para encerrar, vou falar qual é a definição de transgentco. ( )leo
1 ransgcnico de soja, margarina 1 ransgênica de s( >1 ,,i, aguardente 1 ransgénica
de milho, olco) transgenic() de milho, é assim que vão roiular ( )ti o

contrario: oko de so'a transgénlca, oleo de milho transgénico, margarina
de soja transgênica? Não existe oleo transgcnico de soja, nem tampouco
margarina transgénica. O transgénico foi a Soja. Se a soja 1ransgnica não
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está no óleo, como já foi dito na exposição anterior, não vão querer rotu-
lar o óleo, porque não tem soja transgênica no óleo. O óleo não é
transgênico, é óleo de soja transgênica. Se a soja, se o I)NA, se a proteína
não estão mais lá, eles não vão querer rotular. Não tem como fazer uma
pessoa rotular, porque a definição deles de alimento transgênico é: ali-
mento trarisgênico é aquele que contém o DNA transgênico. Como já foi
dito aqui, o DNA não está no óleo. Sendo assim, não está tiL margarina.
Se não está na margarina, não está em lugar nenhum.

A minha definição de transgênico é: alimento transgênico é aquele
que contém algum ingrediente de origem transgênica, que tenha l)NA ou
não ou qualquer alimento que contenha um aditivo de origem transgênica.
Mas ainda é pouco para mim. Alimento transgênico é também aquele
alimento que não contém nenhum ingrediente, nenhum aditivo de origem
transgênica, mas que, no seu processo, em algum momento lii atrás, teve
um coadjuvante tecnológico de origem transgênica. Por exemplo: queijo
feito com coalho transgenico. F o queijo que estamos comendo. Como o
coalho é que transgênico e não o leite nem o queijo, você come sem saber.
Isso é totalitarismo, é obrigar você a comer uma coisa que não quer. Ora,
já é ruim não poder comer o que quero, porque o dinheiro não dá, porque
engorda ou porque mata. Nós, como cidadãos, como consumidores, te-
mos o direito de saber se o alimento é transgênico ou não, dada essa
definição de que, cm algum momento, alguma coisa transgênica encostou
nesse alimento.
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Maria do Céu Paixão Kupidiowskí
Movimento das Donas-de-Casa e Consumidores

Penso que a importância da minha presença aqui, entre pessoas (te
tão alto nível, deve-se ao fato de se estar discutindo a respeito da
produção, mas considerando também que, no término de todo o pro
cesso, está o consumidor.

E dentro dessa perspectiva que vou tentar falar um pouco sobre o
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, que
já é um ponto de referência de entidade civil neste país, principalmen-
te para os mineiros, para os belo-horizontinos, em especial, que já se
acostumaram a nos ver cm nossa casa, na Praça Sete, e nas grandes
lutas em defesa do consumidor.

Posso falar que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que
pegou, não tanto pelo nosso trabalho, mas pela informação constante que
damos ao consumidor. Estamos nessa luta juntamente com outros órgãos
muito importantes, como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
e o Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor

Somos contrários aos produtos transgênicos corno também o é a Socie-
dade Brasileira para a Ciência - SBPC.

Entendemos que o assunto é muito polêmico e requer estudo mais
aprofundado, mais demorado, pois não existe ainda pesquisa conclusiva so-
bre OS resultados. Temos também conosco, partilhando a mesma opinião, um
órgão da maior credibilida(le, que é o Ministério Público Federal, que tem
também a preocupação de que haja mais pesquisas, sobretudo por causa do
nosso clima, do nosso solo e das diversas variedades dos flOSSOS cultivos.

Gostaria de falar uma palavrinha à ilustre representante da CTNBio.
A luta dos nossos consumidores tem sido fortalecida Pelos flOSSOS movi-
mentos civis.

Quanto à situação do Brasil, no caso dos transgênicos, o que estamos
fazendo e o que podemos ainda fazer? Em 1988, o IDEC entrou com
ação cautelar para a suspensão da liberação da soja transgênica da
MONSANTO. Ainda em 1998, o ll)EC entrou também com um pedido
de suspensão dessa soja. Estavam com ele a Associação Grecnpeace e o
Ibama. Em  dezembro de 1988, foi revogada parcialmente a liminar. Con-
tudo, deixou-se a exigência da rotulagem.
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Em junho de 1999, a Justiça voltou atrás e decidiu ampliar os termos
da liminar concedida, para exigir a realização prévia do estudo do impac-
to ambieni ai e cia avaliação de riscos para a saúde humana. junto a todas
essas ações civis estava o Movimento das Donas de Casa e Consumido-
res de Minas Gerais. Esse foi nosso trabalho até hoje.

Não somos contra a biotecnologia, contra os avanços e a evolução da
agricultura, porque sabemos que o avanço tecnológico é um avanço do
homem, desde que se pôs ele há milhões de anos, desde que percebeu
que poderia andar, que tinha mãos e cérebro. Com isso, dominou a Terra.

TNao poderíamos ser contra a evolução da biotecnologia, mas so-
mos a favor da prudência, do estudo, da pesquisa consciente e compe-
tente para nos (lar as respostas que queremos para a segurança ali-
mentar do brasileiro.

Sabemos que, nos Estados lnidos, 50% dos alimentos ja Sa()
transgenicos. Muitos deles cstao chegando ao Brasil, vindo na forma pri-
mária ou como produtos acabados. Aqui, no Brasil, ainda não ternos le-
galmente produtos transgênicos, mas já consumimos vários deles	so,
a nossa preocupação com a rotulagem, para que possamos s:	iC O

alimento que estamos contend() tem alguma coisa cliferento.	ural.
Essa é a importáncia da rotulagem plena, que passamos ag	1g1r.

De acordo com O 3" do artigo 31 do Código cio Consumidui, é direito
básico a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e ser-
viços, a especificação correta de qualidade, de quantidade, de caracterís-
ticas, de peso, dc preso e dc indicação de riscos eventuais para a saúde
humana. () porquê disso é dar ao consumidor a opção de escolha, a fim
de que saiba definir se quer o transgénico ou não.

( ) presidente da Embrapa informou que OS Estado	São COfl-

ira a rotulagem dos transgénicos, com as devidas especi	norque
o consumidor poderia se confundir. Temos a certeza de cl	nenos
com o consumidor belo-horizontino, isso mio vai acontec	e ele
tem a prática do dia-a-dia. Quando vai às compras, já tem to	ren-
(llzado. Pesquisa, no produto que compra, as coisas básicas d	rcci
sa saber. E ainda faz a pesquisa dc qualidade do produto indu .ado,
()lha se a lata está amassada, olha a embalagem cio leite. Tudo isso mi um
aprendizado de 1 ( anos. NOS, do MovirneilIo) das Donas-de-Casa,
acostumamo-nos a fazer isso cm Belo l-lorizontc. lemos certeza de que
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essa rotulagem plena, solicitada pelos movimentos, será de grande valia
para o consumidor, que saberá entendê-la para fazer sua escolha.

Finalmente, vamos explicar aqui o porquê das nossas preocupações
com as pesquisas e o que queremos delas. Queremos, primeiramente, li-
beração de recursos e investimentos na área de pesquisa. Sabemos que OS

flOSSOS cientistas são competentes e brilhantes, mas cm pequeno numero.
Sabemos que as universidades estão carentes de verbas. Então, como te-
remos essas pesquisas no Brasil? Não queremos que o Brasil seja mero
receptor de sementes da MONSANTO. Queremos que seja também pro-
dutor, fabricante de sementes. Temos recursos incríveis em nosso solo.
Precisamos pensar na biodiversidade, no impacto ao meio ambiente, na
ecologia, nos flOSSOS rios, na nossa fauna, na nossa flora, nessa riqueza
maravilhosa que [)eus deu ao Brasil, que já é um celeiro do mundo.

Ontem ouvi também a fala de um agricultor, com experiência de
mais de dez anos em agricultura orgânica. Perguntou por que não plan-
tamos o milho com a proteína da tiririca. E uma reflexão interessante,
achei pertinente, porque realmente a tiririca é um mato nosso e de
grande resistência. Por que não pode ser pesquisada? Porque ainda
não temos boa-vontade governamental para dar aos nossos cientistas
a possibilidade de pesquisar.

Queremos, com essas pesquisas, a certeza de que o alimento
transgcnlco será um alimento sem efeitos colaterais para a saúde humana.
Já foi largamente falado aqui sobre os problemas comprovados da alergia.
1-louve, nos Estados Unidos, um problema com a alimentação dos bebês,
mas, por pressão dos consumidores, esses alimentos foram retirados do
mercado. Estamos sabendo de tudo isso.

Queremos que o transgênico seja um benefício e não uma catástrofe.
1-lá necessidade de que a pesquisa continue. 1-lá necessidade de investi-
mentos e de liberação de verbas. Vamos continuar lutando por isso e pela
rotulagem plena desses produtos. Tudo isso vai completar, nos aspectos
econômicos, sociais e políticos, essa vontade política que esperamos que
o governo tenha para atender ao grande clamor dos consumidores, nesse
grande debate que estamos presenciando.

Desejo que deputados façam do projeto do deputado Edson Rezende
um instrumento para que a agricultura de Minas tenha um grande avanço
tecnológico e seja um exemplo para o Brasil e o mundo.
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PRODUÇÃO, ROTULAGEM E
DISTRIBUIÇÃO



Edson Teixeira Filho
Engenheiro agrônomo e gerente agropecuário da Pjf-Paf

Vou centrar a discussão no tema proposto, que é Produção,
Rotulagem e Distribuição de Produtos Transgênicos. É necessário que
todas as discussões sobre produtos que vão entrar na alimentação dos
brasileiros sejam bem amplas. Por isso o interesse da nossa empresa
em participar delas.

Dividindo o tema, cm primeiro lugar temos de pensar na movimenta-
ção da matéria-prima, seja transgênica ou não. Após isso, na produção
efetiva e na eventual rotulagem de produtos transgênicos. Por último, na
distribuição aos consumidores.

Sobre a questão do transporte ou da movimentação da matéria-prima,
vamos supor que a empresa optasse por não trabalhar com transgênicos.
É uma opção viável e possível. Eu precisaria ter certeza absoluta de que
os nossos fornecedores de matéria-prima - no flOSSO caso, a matéria-pri-
ma principal é farelo de soja e milho, produtos largamente utilizados na
nova tecnologia de produtos geneticamente modificados - estariam nos
entregando produtos não modificados geneticamente. Eles terão de ga-
rantir firmalmente que o produto não é transgênico. E essa exigência vai
representar um custo a mais, não há dúvida.

Há outro problema. Ao ser recebido na unidade de produção, esse
produto vai ser submetido a testes específicos para saber se ele é ou
não geneticamente modificado. Se for, terá de ser devolvido, o que vai
encarecer o frete. Se o produto for considerado absolutamente
confiável, teremos em mãos um produto que é não transgénico. Have-
rá um controle sobre o processo.

Vamos para outra hipótese. Para se trabalhar com os dois produtos:
transgênico e não transgênico. Para separar um do outro, será preciso uma
estocagem de matéria-prima totalmente diferenciada. Ora, se a empresa
dispõe apenas de uma unidade de produção, um armazém, uma fábrica de
ração, terá de criar outro ambiente para trabalhar com os dois produtos.
Isso encarece o processo, porque exige mais investimentos para que haja
essa separação.

Da mesma forma, a linha de produção terá de ser separada: outra planta,
outra unidade industrial diferenciada. As grandes empresas estão fazendo
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isso. As do Sul, que têm várias unidades de produção, eSta() direcionando
o material transgenic() para locais distintos ou para turnos diferentes, com
um cuidado bem mai( )r no controle  cio processo.

() material transgênlco já existe, sim, sabemos disso. Isso não deve
ser escondido de ninguém. De alguma forma, ele entrou no Pais e está
presente. Não sabemos exatamente o quanto, especula-se que é muito
OU que e pouco.

Temos de trabalhar com essa realidade, principalmente quem produz
e distribui alimentos.Tcnho uma fábrica de ração. O nosso sistema é inte-
grado e vertical, lemos uma integração com produtores independentes.
Teria de separar essa produção. os nossos animais teriam de ser também
separados, com um controle total do processo. () processo não é somente
industrial, começa com o recebimento do produto, passa pela fabricação
de ração, pela alimentação no campo e, naturalmente, pela diferenciação
dos plantéis a serem processados na indústria.

1 lá a parte de embalagem específica. Em si, ela não é mais cara por-
que, de qualquer forma, iria haver o rotulo, mas teremos de trabalhar
também com um controle do processo muito grande para não colocar
produto mio transgênico em embalagem rotulada e vice-versa. Isso tam-
béni causará algum impacto no custo.

Por ultimo, a distribuiçà >, que é, na realidade, o que nos interessa. A
discussão ti )da neste painel e ciclo de debates está centrada naturalmente
no consumidor. Não hã interesse algum em discutir um assunto dessa
relevância, senão pensando exclusivamente no consumidor. Todos esses
produtos finalmente serão absorvidos no mercado.

Vamos discutir a realidade cm que já vivemos, e outra que está por
vir, que é a Lei da Rotulagem. Se ela for aplicada, precisamos discutir
esse tema de maneira prática e direta.

Primeiramente, precisamos pensar na viabilidade: é possível distribuir
dois produtos completamente anragonicos no mercado, com a mesma mar-
ca? () que está escrito no rotulo dos maços de cigarro - que faz mal á
saúde - n

ã
o está lá à-toa. A pessoa que fuma tem, no m.rnimo, a conscien-

eia um pouco pesada. Será que isso também não vai acontecer com OS

produtos rotulados como transgcnlcos, do tipo: não consuma esse produ-
to, que faz mal à saúde? Alguém vai dizer, pensar iS5O aí. Se está identi-
ficado é diferente. Ninguém vai pensar que está diferente para melhor.
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E a aceitação do público? Na Europa já existe um COfl5Cfl5O - foi a
Inglaterra que começou com isso - de que até 1%o do farelo de soja impor-
tada, seja do Brasil ou da Argentina, pode ter material geneticamente
modificado. liles consideram que, no transporte e na movimentação, aci-
dentalmente, pode haver mistura. Mas já estão exigindo das empresas
brasileiras rótulos de que aquele produto não foi produzido com material
geneticamente modificado. Quer dizer, é o contrário do que está sendo
proposto no Brasil: um rótulo de procedência não transgênlca.

A aceitação pelo público vai passar por processo interessante. Veja-
mos, primeiro, a questão do repasse de custos. É possível repassar custos
na economia brasileira hoje? Quem faz preço é quem produz? O Movi-
mento das Donas de Casa trabalha muito nisso.

Os preços de supermercado, atualmente, no Brasil, tendem a não
ser mais abusivos, e não é o governo que consegue isso. E o próprio
consumidor, seja por meio de organizações bem estruturadas, seja por
outro tipo de manifestação.

Hoje, é baleia dizer que se tem de passar para o consumidor o aumen-
to de custo de 10%, pelo fato de se ter que trabalhar com material
transgênico e não transgênico na mesma unidade. Não existe mais essa
possibilidade, e vamos pensar também que trabalhamos prioritariamente
como frango. Frango é o que há de mais barato no Brasil atualmente, em
termos de proteína animal. Não se consegue, no frango em si, agregar
valor simplesmente porque se trabalhou com processo diferenciado. As
margens de lucro são estreitas e sabemos qual é o poder aquisitivo.

Mas acontece o pior. Talvez, as empresas que optarem por trabalhar
com material normal ou geneticamente modificado vão ter de reduzir o
preço do material transgénico. Se rotularem, o preço terá de ser diferenci-
ado, senão ninguém vai comprar. E isso o que queremos? Vamos discutir,
mas que fique clara uma coisa: não existe a possibilidade de se repassar
preço ao consumidor.

Fica aqui urna mensagem aos deputados, que vão fazer a legislação.
Há tendência, em alguns estados, de fechar questão em não transgênicos.
O Rio Grande do Sul é um exemplo. Não vamos discutir se a estratégia é
correta ou não. O que queremos dizer é que MÃrias Gerais, Estado de
potencial agrícola e industrial invejável, na() é uma ilha de excelência,
cercada de oportunidades de negócios por todos os lados. Minas não é um
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Estado isolado. Faz parte de urna Federação, de um continente, da estru-
tura MERC( )S[I. e do mundo. Nosso Estado está interagindo sempre,
seja adquirindo produtos de outros estados e dc países vizinhos, seja ex-
portando produtos.

Ao se fazer urna lei, que ela contemple a interação que existe entre os
estados. Que não flOS isolemos. A tecnologia pode ser igual parA todos,
mas a legislação pode ser diferente em cada estado.

Organismos geneticamente modificados, oriundos da Argeiti ina e da
América do Norte, já estão presentes no nosso lstaclo. Há Coifl(> cuibir
Creio que sim, mas à custa de esforço violento. Não adianta pensarmos
que podemos, simplesmente, fechar o Estado, que vamos criar urna lei só
nossa e trabalhar sobre ela. Não. Temos de pensar no conjunto.

Bem ou mal, somos dependentes de tecnol gia externa. Mw existe
ainda, no País, tecnologia própria, seja na área de sementes, seja na área
de genética animal, capaz de atender a todas as nossas necessidades. Es-
peramos chegar a isso no futuro, mas, por enquanto, não é possível.

Esse tipo dc comércio unilateral, j á que só importamos tecnologia e
nau a exportamos, vai existir por algum tempo, mas, se, por um lado, não
exportamos produtos (sementes, material genético animal), por outro ex-
portamos muito s produtos primários e até alguns industrializados de ori-
gem animal e vegetal. Nossos importadores, cada vez mais, apertam as
legislações sobre esse tipo de coisa, seja por proteção interna, seja por
subsídios que concedem aos agricultores locais. ( ) fato é que existe restri-
Çà() a produtos primários - dos quais SOmOS um dos grandes exportadores
mundiais , a alguns produtos iransformadus. ( ) frango brasileiro, por
exemplo, é um produto, na pauta de exportação), de grande importância. A
situação também tem de ser analisada sob essa ótica.
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Hoeck Miranda
Coordenador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

Brasília

Este é, sem dúvida, o maior o debate sobre alimentos transgênicos
ocorrido no País, e desejo que Minas encontre o caminho mais adequado,
não somente por sua vocação histórica, mas, sobretudo, pela repercussão
positiva que pode exercer sobre os demais estados da Federação.

A questão da rotulagem exige uma discussão sobre dois aspectos: equi-
valência substancial e direito do consumidor. Esse é o grande clássico
que ocorre tanto em nível mundial quanto em nível da sociedade. Pude-
mos ver, na apresentação que precedeu à minha, a discussão de vários
pontos que giram em torno desse grande embate.

Defendendo equivalência substancial e, portanto, a não-rotulação es-
tão todos os países que desenvolveram e detêm essa tecnologia. No caso
das Américas, a divisão é bastante clara. Os Estados Unidos, seguidos de
Canadá, México e Argentina defendem a posição de que não se rotulem
os alimentos transgênicos, porque são substancialmente equivalentes aos
não transgênicos, ou de que não se rotule a matéria-prima de origem
transgênica, porque é substancialmente equivalente à matéria-prima de
origem comum.

1)o outro lado, estão os países que defendem o direito do consumidor
à informação: a União Européia como um todo, o Brasil e a Índia, que é
um dos países emergentes e grande mercado em potencial. A irgentina,
como nossa parceira comercial no MERCOSUL, cria, no contexto, um
cenário com variáveis que têm de ser bem administradas.

O clássico entre rotular e não rotular esconde outros clássicos. Discu-
tem-se também dois modelos de desenvolvimento econômico: a geração
da tecnologia de ponta como fator importante do desenvolvimento soci-
al, e, por outro lado, a sociedade, que quer discutir o desenvolvimento
que lhe interessa, tomando o cidadão como ator principal.

É uma briga, um campeonato, um clássico de disputa de mode-
los de desenvolvimento econômico. A grande arena para a realiza-
ção desse clássico é a plenária do Comitê do Códex Alimentares e
Rotulagens de Alimentos, que se reúne regularmente em Otawa,
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capital do Canadá. Posições são expressas de maneira bastante
ostensiva pelos países dos dois grupos.

Nesse meio, há urna incógnita que me intriga. Estive nas duas últimas
reuniões no Canadá e percebi que a China não se pronuncia. Tentei conver-
sar com membros da delegação chinesa para me inteirar da opinião da
República Popular da China, mas não consegui. Adotam a estratégia de
colocar o estrangeiro em contato com o chinês de Hong-Kong e não com
o cia China continental. O que a China está pensando desse cenário não
sei. H, no mínimo, intrigante esse silêncio.

Diria que o Brasil caminha de maneira segura, porque possui o extra-
ordinário Código de Defesa do Consumidor, que estabelece urna discipli-
na de mercado, reconhecendo o direito da parte mais fraca. Isso é de
importancia estratégica para nosso desenvolvimento. Temos normas para
regulamentar o mercado. () mercado interno brasileiro não pode simples-
mente operar a favor das forças de mercado mais poderosas, mas deve
operar, considerando a existência de forças mais fracas.

() artigo 31 define claramente que características a oferta e a apre-
sentação de produto devem ter para orientar o consumidor no seu proces-
se de escolha. Entre elas, destacaria que as informações devem ser osten-
sivas, discriminar a origem do produto e citar os riscos. O Código de
Defesa do Consumidor disciplinou o mercado brasileiro e foi o fator fun-
damental para que o governo, que se manifesta em fóruns corno o do
Códex Alimentares - a manifestação é governamental -, pudesse levar
uma posição definida a favor do ) spc1tO ao direito do consumidor. Sem
essa lei, votada no Congresso, o Brasil provavelmente ainda estaria pati-
nando, cm fóruns internacionais, em atitudes extremamente dúbias e, em
alguns momentos, até mesmo contrárias a uma estratégia de desenvolvi-
mento nacional.

A delegação brasileira, na reunião do Códex, cm 1999, informa sobre
a existência cio Código de Defesa cio Consumidor embasacio no princípio
de sempre garantir ao consumidor informação adequada, precisa e clara
sobre aspectos cio seu interesse, Corfl() composição, natureza e caracterís-
ticas do produto, resguardando também a sua saúde e liberdade de esco-
lha. Essa manifestação ocorreu no ano seguinte a urna manifestação ex-
tremamente contundente cio Brasil, na defesa da não-rotulagem do
transgênico em função de ser substancialmente equivalente ao não
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transgênico. Vemos uma primeira mudança de posição, mas que, pela for-
ma como foi redigida a manifestação brasileira, ainda não contempla to-
talmente o que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. A dis-
cussão continuou.

Na reunião de maio deste ano, a delegação brasileira informa que o
País possui um Código de Defesa do Consumidor embasado no princípio
de sempre garantir ao consumidor informação adequada, precisa e clara
sobre aspectos do seu interesse, como composição, origem - e aqui apa-
rece um item muito importante do Código -, natureza e características.
Nessa época, estavam em discussão, na plenária do Códex, duas opções
de rotulagem, que refletiam aquele "clássico": o princípio da equivalên-
cia substancial e o princípio de informação ao consumidor.

Assim continua a manifestação da delegação brasileira: "Por essa ra-
zão, o Brasil não pode aceitar a Opção 1 e opina pelo aprimoramento da
Opção 2, de modo a garantir a rastrcabilidadc dos alimentos derivados da
biotecnologia, a informação e o direito de escolha ao consumidor". Pode-
mos notar que essa manifestação da delegação brasileira está muito mais
completa e muito mais de acordo com a nossa legislação federal. Gostaria
de deixar bem claro que alguns detalhes introduzidos nessa manifestação
deveram-se ao trabalho extremamente participativo do 1 DEC no Comitê
Brasileiro do Códex Alimentares, que é onde se faz a redação final da
posição do governo que será levada a um fórum dessa natureza.

A questão da equivalência substancial começou a ser amadurecida
em 1990 e foi publicada em 1996, em um documento chamado "Fail,
Food and Nutricion Paper n° 61". O enunciado da equivalência subs-
tancial diz que ela é estabelecida por uma demonstração de que as
características avaliadas para o organismo geneticamente modificado
ou o alimento específico derivado são equivalentes para as mesmas
características do comparador convencional.

Em primeiro lugar, esse enunciado não nos oferece critérios para de-
finirmos o que são essas características avaliadas. O que deve ser avalia-
do depende muito de quem avalia e de quem vai julgar a avaliação feita.

Em segundo lugar, sob o prisma da lógica, esse primeiro enunciado do
princípio da equivalência substancial é redundante, pois, em seu corpo,
utiliza-se de palavra da mesma natureza daquilo que está tentando enun-
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dar. E continua dizendo o seguinte: "Os níveis e a variação para as carac-
terísticas cio organismo geneticamente modificado devem estar dentro do
intervalo natural de variação para aquelas características consideradas no
comparador e baseados cm uma análise apropriada de dados". Ora, na
comunidade científica, nacional ou internacional, não há critérios para
essa análise apropriada de dados, nem COflSCflSO sobre isso.

Destacarei mais unia inconsistencia existente no documento, quando
tenta caracterizar uma palavra de sentido indefinido - substancial. Nin-
guém sabe em que nível podemos começar a considerar uma vanação de
composição química ou de propriedades físicas ou químicas como subs-
tancial. Não há esse critén() na comunidade científica. Também não defi-
ne critérios para a escolha do conjunto de características avaliadas nem
para a definição do que seja a análise apropriada de dados.

Por seus tflumeros aspectos subjetivos, o enunciado deixa a análi-
se de um produto (>riginam) de matéria-prima transgênica ou que con-
tenha algum ingrediente com essa origem, que pode ser aprovado ou
rejeitado, ao bel prazer de quem tur julgar o produto. Adotar esse enun-
ciado de equivalência substancial é adotar um enunciado extremamente
problematico e que fla() tem base científica - porque o enunciado ci-
entífico ) é lógico, preciso e claro. Assim, essa posição de não rotular o
alimento proveniente de materia-prima geneticamente modificada,
porque é equivalente ao alimento proveniente de matéria-prima tradi-
cional, baseia-se cm litfl ciltiflCia(lo ) prohlcniatico.

ESSe enunciado foi redigi(k) na ( )i( B - Organização para Coope-
ração e l)csenvolvimento Econômico -, que e composta de 29 países,
sendo que nenhum deles e da América do Sul. E o Brasil, agora, está
na posição de observador. Assim, é fundamental que, na sociedade
brasileira, discutamos, de maneira clara e objetiva, qual é o modelo de
desenvolvimento que queremos.

Como o enunciado da equivalência substancial não indica o conjunto
de características a serem analisadas, o Brasil já deu algum passo. Não
podemos deixar de mencionar a Instrução Normativa n° 13 da CTNBio,
que estabelece normas para a liberação planejada, no meio ambiente, de
organismos geneticamente modificados.

[m trabalho publicado em 1996 apresenta procedimentos que deve-
rão ser observados na aprcscntaçao de proposta, para aprovação pela
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CTNBio, e as questões centrais a serem respondidas. São 319 questões,
distribuídas em 16 itens, como: espécie e natureza do organismo, que
(leve ser descrito - o 1)NA e o RNi\ modificados - e o organismo como
alimento, que é o que flOS interessa. Assim, no País, temos um caminho a
ser seguido.

A Instrução Normativa n° 13 apresenta 26 questões referentes aos
efeitos do organismo geneticamente modificado na saúde humana e 6
questões indiretas sobre esse efeito, num total de 32 questões voltadas à
saúde, em um universo de 319.

Sobre a aplicabilidade de equivalência substancial, gostaria de afir-
mar que não há equivalência substancial quando o OGM é obtido por
modificação na composição química do 1)Ni, seja pela introdução de
OOVOS genes, pela supressão de genes existentes na molécula original
ou pela interação entre genes na molécula de DNA. Essa transforma-
ção - a mudança na composição química do DNA - produz modifica-
ções no comportamento químico do OG\I, obrigando a sua classifica-
ção como novo organismo.

Por se tratar de novo produto, o OGM deve ser perfeitamente ca-
racterizado como tal em toda a sua cadeia de comercialização. Os
produtos contendo OG Ms ou deles derivados devem ser identifica-
dos, para garantir ao consumidor o seu direito inalienável à informa-
ção e ao exercício de escolha.
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OS ASPECTOS JURÍDICOS,
A PESQUISA E A CTNBio



Antônio Joaquim Fernandes
Procurador de Justiça, representando o Ministério Público e o
secretário-geral do Instituto Brasileiro de Política e Direito do

Consumidor - BRASILCON

Entendo que tanto a lei em discussão - que tem como ponto prin-
cipal O sim OU não à moratória - COO também o projeto que trata da
proteção à biodiversidade em flOSSO Estado enquadram-se na mesma
faixa de preocupações.

Vou expor de maneira simples sobre quatro dos direitos básicos cio
consumidor, sem simplificá-los. A idéia principal é a de que, quando fala-
mos em direitos cio consumidor, na verdade, estamos falando de direitos
da pessoa humana. Talvez seja melhor pensarmos sob essa perspectiva.
Estamos pensando nessa pessoa humana num contexto de mercado, em
que temos do outro lado um fornecedor e a economia como o centro.
Vamos pensar tiOS aspectos não patrimoniais, não econômicos. É claro
que o aspecto econmic() é importante e terá certamente um peso muito
grande na decisão desta (;asa, mas, quando se fala em direitos do
midor, na verdade a preocupação é corri a pessoa humana.

Daí serem importantes dois aspectos: a verdade e a liberdade. Gosta-
ria ciuc tudo que for dito seja interpretado sob a ótica desses dois valores.
A mentira sempre foi moralmente condenável, mas está presente no nos-
so dia-a-dia. Como somos enganados pelos rótulos dos produtos que es-
tão nos supermercados e dentro das nossas casas! Como somos engana-
dos pela publicidade! E, o que é pior e que foi denunciado aqui, é que
muitas vezes o rótulo é aprovado pelo próprio Estado.

Trabalho há muitos anos com direito do consumidor, corri o pessoal
da Saúde, e infelizmente ainda temos de conviver com a mentira na
rotulagem, com informações não verdadeiras, incorretas, enganosas. O
erro é exatamente a falsa perccpçào da realidade. O suco não tem laranja,
mas é de cor alaranjada, e o rótulo induz a pessoa a pensar que ali há uma
fruta. Isso é enganar, é uma mentira, é contra essa idéia de verdade.

O outro valor é a liberdade, porque todos nós, desejamos ser livres. Se
a nossa liberdade, numa democracia representativa, é expressa no mo-
mento em que votamos e trazemos os deputados para esta Casa, para que
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criem a ordem que regerá as nossas vidas, parte dessa liberdade tem per-
manecer com o cidadão: é a liberdade de escolha.

Os quatro direitos básicos sobre os quais vamos falar são: direito à
segurança, a informação, ao meio aml)ientc saudável e a escolha. A
resistência à rotulagem tem vários motivos que já foram aqui expos-
lOS. Gostaria de acrescentar mais alguns. Um fator de resistência mui-
to forte é o caráter vinculativo cia informação prestada pelo fornece-
dor. Quando um fornecedor presta uma informação no rotulo, ele se
vincula, obriga-se, torna-se responsável pela informação. Se ele infor-
ma "livre de Transgênico", e mais tarde alguém provar que o produto
contem um ingrediente transgénico, ele responderá por isso. 1-lá, na
resistência, o objetivo de não se comprometer.

Outro aspecto é a falta de controle de qualidade sobre as matérias-
primas. Um fornecedor, urna indústria ou um comércio que não tenha um
adequado controle da sua matéria-prima, que não faça testes, terá muita
dificuldade em fazer urna declaração com a qual se comprometa. Esse
caráter vinculativo se reflete tamhem em relação ao problema dos riscos
do desenvolvimento. Se a informação foi prestada hoje, e daqui a 30 anos
ficar comprovado clu aquilo que introduzimos O() fl( ISSO corpo provocou
algum agravo, essa pela declaração ainda prevalece.

:\ idéia de direitos hasicos está presente na origem desse chamado direito
do consumidor, quevemos ainda se desenvolvendo nos dias de hoje. Isso
COmCÇI ai em 15/3/62, quando John Kenned;presidente dos lstados Uni
dos, proclamou a existência de quatro direitos básicos do consumidor: o di-
reito à segurança, à in fi )rrnaçao, à escolha e o direito a ser ouvido. Essa decla-
ração inicial evoluiu. km 195, as Nações [nidas lançaram um documento
proclamando vános outros direitos. l'amIérn no Brasil, o artig 60 do Código
do Consumidor traz urna relacão de direitos hasicos.

A preocupação ca mi a 1-1)1 ulagem fla() está restrita ao direito à tu for
mação. Os direitos l)asici têm entre si urna ligação, um relaci ana-se
com o outro. Não e a informação pela intormaçao, é a informação
ligada à segurança, à proteção ambiental; é  informação ligada ao
direito de escolha. Quando se estabelecem outras regras que visam
dar efetividade a esses direitos, elas não podem desviar-se dos seus
objetivos. Se i informação para a segurança, não c possível fazer uma
regra que não considere o direito à segurança.
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O direito à segurança é definido como uma garantia da pessoa contra
produtos e serviços que possam ser nocivos à vida e à saúde. Na nossa
lei, a proteção ) da vida, da saúde e da segurança contra OS riscos é um
objetivo da política nacional de relações de consumo, que está em
construção. O artigo 40 trata da política nacional de relações de con-
sumo ou de um modelo para ela, mas de fato não temos ainda uma
política nacional de relações de consumo. Os diversos órgãos públi-
cos trabalham de maneira isolada. No âmbito do Ministério da Justi-
ça, há o Departamento de Proteção do Consumidor, a Agência de Vigi-
lância Sanitária, a Agência de Saúde Suplementar, etc. Porém, infeliz-
mente, ainda não temos uma política definida, embora suas diretrizes
estejam na lei e devam ser cumpridas.

O direito à informação está muito relacionado à questão dos
transgênicos. A definição corrente do direito à informação é que se trata
do conhecimento dos dados indispensáveis sobre o produto ou serviço
para uma decisão consciente. As diretrizes das Nações Unidas afirmam
que programas de informação e educação do consumidor devem incluir
saúde, nutrição, prevenção de doenças contraídas por meio de alimentos,
informações sobre adulteração de alimentos, possíveis riscos e rotulagem
de produtos, entre outros dados relevantes. Isso é muito importante.

Quando as Nações Unidas traçam uma diretriz sobre informação e
educação do consumidor, o destaque maior não é com o aspecto eco-
nómico, a taxa de juros ou a lesão pecuniária. A preocupação é com
saúde, nutrição, alimentos. É isso que deve ser prioritário em termos
de informação e de educação.

No nosso Código, a transparência também é um dos objetivos da po-
lítica nacional de relações de consumo. Essa transparência, na verdade, é
o resultado prático que a lei busca atingir mediante o princípio da infor-
mação. Quando o legislador obriga o fornecedor ou quem quer que seja a
informar, está buscando atingir esse objetivo. A nossa legislação privile-
giou bastante esse direito à informação, tanto que ele está presente nas
regras que tratam de qualidade de produtos, práticas comerciais, contra-
tos, nas sanções administrativas e etc. Temos vários crimes contra o con-
sumidor relacionados à informação.

Foi mencionado há pouco um dos requisitos da informação. O artigo
31 é complexo e muito rico. Em relação aos rc( 1 uisitos da informação, o
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Código diz que as informações sobre as	 o 'ocaracterísticas, no nosso ca
intormaçoes sobre características transgênicas OU não, devem ser corre
tas, claras, precisas, ostensivas e cru língua portuguesa.

O adjetivo correto tem origem no latim correcili, que significa certo,
isento de erros.

Clara é a informação facilmente compreendida pelo consumidor. Não
se admite obscuridade ou ambigüidade do texto. A linguagem deve ser
direta e simples, de forma a permitir que sejam facilmente compreendi-
das as características do produto. Na duvida, (leve-se colocar: esse pro-
duto pode conter ingrediente geneticamente modificado.

A precisa() c a qualidade daquilo que é exato, definido. Quem conhece
o produto e o fornecedor. Se o conhece, é capaz - isso é economicamente
barato e viável - de indicar quais os ingredientes CjUC possui, e se existem
ingredientes geneticamente modificad

Por ultimo, é necessário que as informações selam ostensivas. Infor-
mação ostensiva é a que pode ser percebida á primeira vista, de forma a
permitir que o consumidor identifique a presença de algum ingrediente
transgcnlco. A influência do pessoal do iiarketing e da comunicação aca-
bam escondendo as informações mais relevantes do que exibindo-as.

Gostaria de, mais urna vez, fazer um rnea culpa, corno implernentador
do Có(iit() do Consumidor, por não ter conseguido, apesar das diversas
tentativas, fazer com que os fornecedores tossem acionados contra a
n )tulagcm enganosa e oiii issa.

Por muro lado, há urna necessidade muito grande de educar-se o
cidadão para o uso dessas informações. Temos uma norma de rotulagem
no MERC( )SUL, de 1983, que não foi implementada completamente.
Foi intcrnalizada pela agricultura. Depois disso, a Saúde soltou urna
norma trazendo para o nosso direito a norma do Ml RCOSU1 , que
nao esta completamente vigente. Nào é a norma ideal, entra em coo-
tradição com o Código (lo) Consumidor cm varios aspectos, mas preci-
sa ser conhecida. Hoje, já temos rotulagem nutricional, informação
nutricional em muitos pr )dutos, mas a maioria dos consumidores fluo
consegue Interpretar essas informações.

O terceiro direito é o de um meio ambiente saudável. F" a idéia (IC qu
o equilíbrio ecológico é necessário para melhorar a qualidade de, vida e
preservar para o futuro o meio ambiente. A Declaração da ONU de 1985
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foi recentemente modificada, incorporando conceitos ligados à
sustentabilidade e ao desenvolvimento. A própria Agenda 21, cm seu
Capítulo 1\ trata bastante do consumo sustentável e da sua importância
para a preservação ambiental, que é a consciência dos consumidores em
relação aos riscos ambientais provocados por produtos ou serviços.

Por último, o direito à escolha. Isso significa a possibilidade de opção
entre vários produtos ou serviços com qualidade satisfatória e preços com-
petitivos. Na Europa, desde 1985, o direito da escolha é uma das priori-
dades do Programa de Proteção ao Consumidor. E o direito à escolha tem
uma ligação muito forte com a liberdade, que deve ser entendida sempre
como a liberdade do outro. Aqui, durante esse ciclo, vimos algumas mani-
festações em defesa da liberdade do cientista, do agricultor, do poder
económico, da Monsanto, mas a liberdade deve ser sempre a liberdade do
não igual, do mais fraco, do excluído, do desinformado.

No plano do direito, estamos sempre construindo o que deve ser.
Daí, a idéia de uma visão de futuro: qual o futuro que desejamos e o
direito que pode nos conduzir a esse futuro? Há um confronto entre
uma realidade, que é o ser, em que predomina o econômico, na qual
muitas pessoas são excluídas, não têm liberdade, escolha e acesso aos
bens mínimos para a sua sobrevivência. Esta é a realidade dos estados
nacionais, que estão perdendo poder, esvaziando-se, e das empresas
transnacionais, que estão dominando o mundo e determinando o que
vamos consumir ou deixar de consumir.

O legislador parte do que é para o que deve ser - A escolha entre o ser
e o dever ser exige uma visão diferenciada, que gostaria de compartilhar,
como uma contribuição para essa importante decisão do Poder Legislativo:
a visão de uma realidade em que predomine a pessoa humana, não o
econômico; a inclusão de todos com dignidade; o fortalecimento da Re-
pública, da democracia; a idéia de um governo no interesse de todos
não contra o povo; o fortalecimento de todas as instituições.
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Sílvio VaJie
Pesquisador da Fiocruz e coordenador dos Cursos de

Biossegurança da Escola Nacional de Saúde Pública e da Escola
Politécnica de Saúde

Vou fazer algumas reflexões sobre a questão da regulamentação da
biossegurança no Brasil. Por não ser advogado ou jurista, coloco-me como
usuário da legislação.

Minhas palavras não expressam necessariamente a posição da Fun-
dação Oswaldo Cruz, são antes uma reflexão sobre a implementação
de leis que dispõem sobre a matéria, feita com nossos alunos, com
pesquisadores da Fiocruz.

Serei coerente com a posição que assumi na última oportunidade em
aqui estive. Sou contrário à moratória. Porém, na última audiência públi-
ca, eu disse textualmente que era a favor de urna legislação estadual e da
criação de uma comissão técnica estadual de biossegurança.

Acho que a preocupação com os alimentos transgênicos é importante,
mas preocupam-me também alguns aspectos dos projetos de lei sobre
eles. Nessa questão, às vezes ocorre uma confusão muito grande. Por exem-
plo, posso citar uma proteína recombinante produzida por meio de um
transgenico, a qual já estamos inoculando na população há mais de 15
anos, que é a proteína recombinante da vacina contra a hepatite 13.

Esse não é um discurso a favor ou contra os transgênicos, questão que
não me parece interessante. A vacina contra a hepatite B é e sempre foi
rotulada e controlada pelos laboratórios da Fiocruz. Estou mencionando
essa vacina por ser uma questão emblemática - e poderia citar ainda ou-
tros exemplos -, porque temos de trazer a questão dos transgênicos para
a discussão mais ampla da biotecnologia, que inclui as áreas animal,
ambiental, agrícola e humana.

A existência de uma do: urna legislação estadual e de urna comissão
técnica estadual de biossegurança são de extrema importância, uma vez
que poderão prestar uma grande ajuda à CTNBio.

Vou tentar explicar por quê e como essa comissão técnica estadual de
biossegurança pode ajudar a CTNBio. Vou citar um texto de Graziano:
"Tudo pode e deve ser questionado, exigindo-se respostas para as dúvi-
das existentes. Mas jamais pode-se cair no erro de desprestigiar a ciência
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gerada no País. Nesse sentido, a recuperação da credibilidade da (:TNBI()
é fundamental." E poderia citar outros autores que, já há algum tempo,
vém falando em recuperar-se a credibilidade da CTNBio, com o que con
cord() plenamente. Para isso, temos de aproveitar as oportunidades con-
cretas como essa, e reforçar a importância e a seriedade da CTN Bio, COfl-
tribuindo para que ela recupere sua credibilidade.

Acho necessário explicar q ue, cm nosso curso da Fiocruz, fazemos
urna divisão entre o que chamamos de biossegurança praticada e o
que chamamos de biossegurança legal. Do ponto de vista jurídico, es-
ses nomes podem até estar errados, mas sentimos necessidade de fa-

zer essa divisão.
Chamamos de biossegurança praticada aquela que já praticávamos an-

ics que houvesse uma legislação específica. Um nossa definição, é a que
traia dos organismos não modificados gencticamenie, mas que, na verda-
de, apresenta riscos para o pessoal de laboratório, além de uma série de
outros, pois trata de modificações genéticas corno a fusão de protoplasma
t as mutações por radiaçã o . Fia não é tratada por lei.

A hiossegurança legal é a que é regida por lei própria, que regulamenta
urna técnica chamada de engenharia genética. Se, ao discutirmos esse
assunto, misturarmos questões que não lhe são pertinentes, aparecerão
duvidas corno a (1UC tivemos, quando se questionou o curso de
hiossegurança na Amazônia. Ora, esse curso mio vai tratar da
hi ssegurança de transgênicos, mas da biossciurança que envolve, 1->(>r
exemplo, OS microorganismos emergentes.

Vou justificar minha posição contrária à moratória. Temos cinco anos
de lei, e vamos completar (rés anos de moratória. No primeiro ano, a
moratória foi, na verdade, quase administrativa - fl() sei se esse seria o
termo correto. A lei foi sancionada cm 5/1/95. O decreto que a regula-
meniou - devido a uns veR)s que, a época, eu já dizia que mutilaram a lei
- de 20/12/95. Logo, a lei ficou um ano parada, sendo que quase tudo
o que foi vetado retornou depois, por decreto.

Quando falamos cru moratória, devemos expor as razões pelas quais a
situação não está evoluindo. A decisão da (TNBio sobre a liberação ocor-
reu em setembro de 98. () plantio comercial foi iniciado cm 98. Vamos,
p )rtanro, para dois anc s de moratória, que está sul, judice. No caso da
niO rat^ ')ria dos segundo e terceiro anos, ouvi muitos acusarem as leis da
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comunidade científica. Com relação a essa questão, gostaria de fazer uma
defesa da comunidade científica.

Vamos examinar a questão da moratória com relação à soja sub judice.
1-lá o melhoramento tradicional e o melhoramento pela biotecnologia. ()
melhoramento tradicional é o que ocorre quando é feito o cruzamento
entre espécies próximas. O gene de interesse vai junto com outros genes.
Não tem a especificidade.

No melhoramento pela biotecnologia moderna, a grande diferença e
vantagem é que só se passa um gene. Não se passam os outros. Cruza-se
urna espécie de planta com a outra e passa-se aquele gene específico.

Vamos examinar a situação da empresa que apanhou um cultivar de
soja americano e nele introduziu um gene de resistência ao herbicida,
obtendo soja americana resistente a ele. Apresentou à CTNBio todos os
dados de que dispunha sobre a qualidade agronômica, segurança ambientai
e segurança alimentar. Podemos até questionar esses dados, mas foram
apresentados e se encontram flO processo.

Vejamos como foi feita a soja transgênica brasileira. A mesma em-
presa, de posse da soja transgênica americana resistente ao herbicida,
levou a soja brasileira para os Estados Unidos, não pela engenharia
genética, mas pelo melhoramento clássico. Passou o gene tia soja ame-
ricana resistente ao herbicicla para a soja brasileira. Obteve a soja bra-
sileira com gene resistente ao herbicida. E lógico que aí tem genes da
soja brasileira e também da americana.

Baseado em estudos ambientais e de segurança alimentar da soja
transgénica americana plantada em solo americano, a CTNBio con-
cluiu que aquela soja brasileira é segura. Estou falando iSSO com base
na análise do próprio processo da CTNBio. Todos os meus dados têm
referência bibliográfica.

Membros da comunidade científica - dois pesquisadores da Cornis-
sao Setorial Específica do Meio Ambiente cia própria CTNBio - afirma-
ram que estão faltando dados e emitiram o seguinte parecer:

— 0 dossiê apresentado pela proponente contém apenas e tão-somente
informações sobre a soja cm questão, quando cultivada nos Estados Uni-
dos. As experiências relatadas para o Brasil dizem respeito a testes de
comprovação de eficiência das variedades, visando ao registro do herbícida
Round-up neste país, tratando, basicamente, de questões agronómicas, e
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nai) daquelas de segurança ambiental. Nao abordam, assim, aspectos re-
levantes para a biossegurança das linhagens transgénicas. Consideramos
cStc nível de informação insuficiente para uma tomada de decisão para o
quc se pode chamar de desregulamcntação desse produto no Brasil."

Assinam esse parecer Eliana Fontes e Evaldo Vilela. Isso está no "I)i-
ano ( )ficiat".

1 sse parecer foi aprovado, mas, dep ()iS (lesse questionamento, nada
novo foi adicionado formalmente ao processo. Não vou dizer do que foi
discutido no âmbito da reunião, mas no processo não há novidade quanto
ao questi(>nainento dos dois membros (la comunidade científica. l )rlan-
to, i comunidade científica posicionou-se.

(;om relação à minha sugestão de se criar uma comissão técnica esta-
dual de hiossegurança e como essa comissão poderia colaborar com a
(:T\Rio, VOU analisar as Instruçocs Normativas n t's 2, - e 19 da CTNBio.

)sS() dizer que a Instrução Normativa n" 2 é ainda provisória. kl°i
Garcia, presidente da Fiocruz, disse na conferência em Minas Gerais, nu
Centro de Pesquisa René Rachou: "E justo considerar a biotccnolotia
moderna somente o desenvolvimento de genes "exterminadores" ou genes
de "resistência" a herbicida de uma determinada empresa? Não é prová-
\'cI que os genes escolhidos Pelas empresas biutccnológicas para o desen-
volvimcnt() de seus produtos não Sejam os adequados?"

A comunidade científica está se posicionando.
Sa () as instruções normativas da CTNBio. A Instrução Normativa

n" 2 informa sobre a norma provisória para importação de vegetais gene-
licamente modificados destinados à pesquisa. É um exemplo de como as
comissocs técnicas estaduais podem colaborar com a CTNBio.

Por exemplo: essa norma aplica-se à introdução no país de vegetais
geneticamente modificados e suas partes, representadas por pequenas
quantidades. ( ) que são "pequenas quantidades'?" Pequenas qwlflti(la-
(les" c um imro vago.

Quanto a essa questão de pequenas quantidades, chama-me muito a atençao
a necessidade de se regionalizar essa análise. 1- lá uma Instrução normativa d
Ministério da Agricultura que dispue sobre 11 )rmas para produção de pr du
tos orgânicos vegetais e animais. E a norma n ' ', de 17/5/99.

As decisões da CTNBio sobre liberaçào, tanto comercial quanto pla-
nejada, Silo de caráter nacional.
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Para que o Estado tenha uma política capaz de atender a essa norma
nacional de agricultura orgânica, faz-se necessária uma decisão. Um cole-
ga da Emprapa falou sobre o risco do milho, porque o transgênico pode
contaminar o orgânico. Se em nível de Estado não há política sobre o
assunto, fica difícil determinar o zoneamento dessas questões em nível
federal. Segundo uma instrução do próprio Ministério da Agricultura, te-
mos que: "Não existindo no mercado sementes oriundas dos sistemas
orgânicos adequados a determinada situação ecológica específica, o pro-
dutor poderá lançar mão de produtos existentes no mercado, desde que
avaliados pela instituição certificadora, excluindo-se todos OS OGMs."
OGM não pode entrar na agricultura orgânica, e isso precisa estar em
nível de Estado.

Quanto à Instrução Normativa 17, existe uma discussão sobre com-
petências da CTNBio para dar parecer sobre FIA-RIMA, autorização para
pesquisa planejada, etc.

A CTNBio interpreta que uma série de questões jurídicas seja sua
função. Mas, encontra-se no decreto que é função da CTNBio dar um
parecer conclusivo sobre OGM e seus derivados. Nesse caso específico,
acredito que, se existisse uma comissão estadual, poderia ser aplicado o
princípio precaução. O item II dessa instrução normativa dispõe: "a rea-
lização de atividades descritas no item anterior por entidades localizadas
no território nacional não implica a necessidade de que as entidades pos-
suam certificado de qualidade de biossegurança ou ainda disponham de
condição interna de biossegurança".

Toda vez que tiver um derivado de OGM e, nesse caso, a CTNBio
entende que quando não tiver um OGM viável, com capacidade de se
reproduzir, ou um derivado de OGM, não é preciso submeter à
CTNBio. E lógico que pode ser um derivado inofensivo, como a sim-
pies enzima do sabão, mas também pode ser um derivado que necessi-
ta de análise de risco. E cia, nesse caso, abre mão dessa competência,
transferindo-a para os Ministérios. () que me preocupa é que o colega
do Ministério da Saúde disse não estar analisando essas coisas. Per-
gunto: os derivados de OGM estão sendo analisados onde, se aqui
abrimos mão e lá não estão fazendo a análise?

Estamos numa Casa onde é muito) importante se discutir a última ins-
trução normativa da CTNBio, que trata justamente da audiência pública.
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Nesse ponto, tenho certeza de que a CTNBio fez um retrocesso. Quero
registrar, falando em meu próprio nome, que quando o presidente da
CTNBio era o Dr. Luiz Antônio Barreto de Castro, e nós, pesquisadores,
solicitávamos alguma informação, nós a obtínhamos. 1 loje, infelizmente, não
estamos tendo mais informações, e comecei a ficar preocupado com isso).

Quando surgiu a Instrução Normativa n° 19, passei a entender. Fiz
várias perguntas à CTNBio: "Qual a real área plantada com transgênicos
no Brast1 li na() obtive resposta. Pela borne page da CTNBio, não consegui
calcular, n

ã
o tive essa resposta. Mas vejam o que diz a Instrução Normativa

n° 19: "Considerando o crescimento, no País, dos debates sobre a libera-
ção no meio ambiente, especialmente para o plantio em escala comercial
de variedades geneticamente modificadas...........a CTNBIo resolve: ()
processo decisório de hiossegurança da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança, relativa à liberação planejada, considera a liberação co
mercial e cria urna audiência pública para liberação planejada." Não dá
para entender, só se foi um erro de datilografia, porque considera urna
coisa e faz a audiência para outra.

( ) objeto da audiência pública é importante, pois permitiu o debate
técnico-científico, identificar a forma mais ampla possível e ampliar a
publicidade da ação regulatoria da CTN Bio.

E complicado explicar como a pessoa pode participar da audiência
publica. Vou resumir essa itisi rução normativa. Para participar, a pessoa
tem de ser convidada pela ( :T\Bio. (:lS() a sua instituição ou voce não
tenha sido convidado pela CTNBio, podo: fazer uma proposta, pedin -
cio para participar. Mas vejam a condição para participar: "( )s depoi -
mentos apresentados nas audiências publicas, tanto orairnente quanto
por escrito, deverão ser cientificamente fundamentados e acompanha-
dos de bibliografias de referência." Ora, essa audiência publica esta
resumida e, num inoment( o critico para a biotecnologia, cm que preci-
samos da participação da sociedade nos debates, preciso explicar OS

debates à sociedade. Num momento critico para toda a biotecnologia
vegetal no mundo, propõe-se urna audiência publica para a comunida-
de cieniífica, que já está lá mesmo, pois da CTN Rio já congrega 50'/
da comunidade científica. II isso me preocupa muito.

Quero fazer o registro de urna tinta obre os t ransgenic os tios Estados
Unidos, colhida de entrevista dada por um técnico da FDA, que está na
borne /mie da CTN Rio: "1 lá cerca de quatro anos, os Estados 1 nidos utili-
zam a soja 0(;M. Qual o mecanismo de regulação utilizado pela agência
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controladora, uma Vez que a soja não está rotulada? A soja RE está no
mercado americano desde 96, e, em relação ao monitoramento, é difícil
avaliar se houve problemas. E não há como saber se há conseqüências,
anos depois de comercializada."

A maioria das liberações para pesquisas da CTNBio não é planejada,
como está na instrução normativa. São 486 liberações para demonstra-
ção. A liberação para demonstração objetiva mostrar ao produtor a nova
tecnologia. Deveria ser criada, pela CTNBio, uma nova forma de liberar.
Teria de haver pesquisa confinada em laboratório, em casa de vegetação,
pesquisa planejada, liberação comercial. Deveria, também, ser criada a
figura da liberação para demonstração, pois não há norma criando essa
figura, principalmente por estarmos ainda em pesquisa. O princípio da
precaução aplica-se nesses casos.

Gostaria de sugerir algumas mudanças nos projetos dC lei que estão
em tramitação, que tive o cuidado de ler. Com relação ao artigo 1" do
Substitutivo, deveria ser incluído: "OGrvi e seus derivados". A Comissão
Técnica 1 stadual de Biossegurança e os representantes das áreas da Saú-
de, cia Agricultura e cio Meio Ambiente deveriam ser exclusivarnente téc-
nicos da Vigilância Sanitária das Secretarias. O que acontece na CTNBIo
não pode continuar. () representante do Ministério do Nleio Ambiente
não é cio ibama, o representante do Ministério da Agricultura não perten-
ce à Vigilância Sanitária desse Ministério e o mesmo acontece com rela-
ção à saúde. Deveria ser incluído nessa comissão quem tem o poder de
fiscalização, para que se comprometa mais.

O artigo 5°, inciso III, dá poder à comissão de cassar registro. Da
maneira como está redigido, a comissão não tem poder para isso. No arti-
go 9°, fazendo um /obhy, já que trabalho em uma instituição de pesquisa,
deveria constar que as multas do artigo 8° fossem revertidas a um fundo
para a Fapcmig, para pesquisas com relação à biossegurança. Tem de fi-
car bem claro que não se trata de pesquisa de engenharia genética. Enge-
nharia genética é muito diferente de pesquisa com relação à biossegurança.

Com relação à fundamentação, que consta no documento, propõe-se
excluir, do licenciamento ambiental, quem já tem CQB. Isso também não
pode ocorrer, porque o fato de ter o CQB não garante que se esteia traba-
lhando de acor(io) com todos os quesitos de segurança. i\ questão do estu
do) (10) impacto) ambiental, que li nesse documento, consta na (onslil iii-
çao lstadual. Abrir mão do estudo do impacto ambiental, apenas porque
a empresa possui o (QB, parece-me que deixa muito a desejar.
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Gis ela Alencar
Oficial de Programa da Unidade de Meio Ambiente, Energia e
Ciência e Tecnologia do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento

Este é um momento importantíssimo para Minas e para o Brasil. Pre-
cisamos discutir, pois quanto mais esclarecermos essas questões, mais
poderemos discernir entre o que fazer e o que não fazer.

Peço licença para falar um pouco sobre a dinâmica internacional des-
se tema, porque, a rigor, não posso mais me pronunciar sobre questões de
direito interno e de política interna. Assumi esse desfio de estar no meu
país, trabalhando com a implementação desses acordos internacionais,
na área de biopolitica especialmente, e espero que isso seja frutífero. Es-
pero, que daqui a três ou quatro anos, tenha valido a pena.

Se não estivesse falando como oficial de programa da ()NU, estaria
também escolhendo esse mesmo tema, porque, na semana passada, foi
adotado na Conferência das Partes, da Convenção do: Diversidade Bioló-
gica, em Nairobi, no Quênia, o Protocolo de Cartegena sobre biossegurança.
Esse é um documento internacional de extrema importância para o forta-
lecimento do regime global de proteção à diversidade biológica. Faltava
esse compromisso internacional e, coincidentemente, em 1995, foi cha-
mado esse protocolo, no âmbito da Convenção da Biodiversidade, e pas-
samos a ter a lei brasileira de biossegurança.

De certa forma, o Brasil se adiantou ao consenso internacional sobre
a matéria. Veremos depois que a lei de biossegurança nao representa exa-
tamente, no direito interno, o que o protocolo representa flO direito exter-
no. Mas, simbolicamente, sim. Esse é o momento de celebrarmos, mas
com algum cuidado. Ainda não se tem a assinatura do Brasil nesse proto-
colo por razões que desconheço. Isso não quer dizer uma coisa tão impor-
tante; é um fato da vida internacional que pode significar que o Brasil
precisa de mais tempo para pensar no compromisso que vai assumir, mas
pode não significar isso.

SOU otimista e espero que o governo brasileiro esteja ainda discutindo
qual o nível do compromisso que vai assumir no protocolo. Para mim é in-
concebível que um país que tem tanto a proteger - cio ponto de vista da
diversidade biológica, somos o primeiro país em média diversidade do plane-
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ta - na() se comprometa com a questão da biossegurança em nível global. ()
Brasil tem ainda o prazo de um ano para assinar esse protocolo, que já
Saiu de Nairobi e está à disposição de assinaturas na sede da ONU, em
Nova lorciue. até 4 de julho do próximo ano.

A partir daí, do ponto de vista do 1)1re1to Internacional, o Brasil na()
pode mais ser signatáno desse protocolo, tendo de aderir a ele, o que dá
ao Brasil um status inferior do pomo de vista do compromisso, ruas de
forma simbólica. Não queremos que isso aconteça.

que quer dizer um protocolo, do ponto de vista internacional? Quan-
(li) se tem uma convenção, elabora-se um primeiro documento concreto,
que resume um consenso internacional sobre o assunto. Sabemos que não
há um governo central mundial, e, assim, toda a regulamentação interna-
cional baseia-se cm um consenso. Isso, às vezes, é bom, às vezes, é ruim.

A Convenção de Biodiversidade é revolucionária e abriu espaços
na discussão internacional sobre a proteção do meio ambiente e da
cultura associada ao ambiente, assuntos cuja regulamentação é muito
difícil de implantar, por mexer com estruturas de poder já bastante
consolidadas no mundo. Esse é e) primeiro consenso. A Convenção da
Bua.liversidade, assinada cm 1992, na ( nfcréncia do Rio, vinha como
um novo guarda-chuva para decidir sobre a proteção de recursos ge-
ucticos de espécies e de ecossistemas, e a variabilidade entre as três
categorias de forma na Terra. Sendo assim, nao podia ser muito espe-

Chama'a para o compromisso internacional na área das novas
biotecnologias e das transferências de biotccnologias, mas em uni

 momento, de consolidação do regime.
A Convenção de 1992 está em vigor, internacionalmente, desde de-

zembro de 1993, e, no Brasil, desde março de 1994. Entretanto, somente
agora, na última semana, ou seja, fl() ano dc 200Ú, foi aprovado o proto-
C01() de bi sscgurança. ( ) texto adotado toi aprovado definitivamente cm
\-lontreal, em fevereiro deste ano. ( ) é lento, e esse protoc( 1
atende a demandas bastante amplas ele vários setores que vinham discu-
tind( > ii questae). Não é um pre)l( )C( )l( de u' moçào da biotecnologia, pois
consegue se ater à questão da biossegurança, que é um assunto distinto.

pr( )toc( )lo traz algo de nov para o Direito Internacional, e devía-
mos celebrar. () Brasil devena orgulhar-se por fazer parte dele, pois con-
solida o principio do consentimento prévio informado. Isso significa que
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todas as atividades de exportação deliberada de organismos vivos geneti-
camente modificados só poderão acontecer por meio de mecanismo bas-
tante sofisticado de ampla informação prévia.

A informação prévia, que habilita um país a admitir a importação
OU não de um organismo vivo modificado, tem de ser qualificada e
considerada suficiente. Não basta qualquer informação. O protocolo
consolida esse princípio e também um outro, igualmente importante
para o direito internacional e para o direito interno: o princípio
precautório, ou princípio da precaução, que foi muito discutido
últimos anos, na questão da soja transgênica.

Na falta de certeza científica sobre um dano, uma ameaça de dano,
um risco ao meio ambiente, no caso específico da biossegurança, da con-
servação e do uso sustentável da diversidade biológica e da saúde huma-
na, esse é o princípio maior da declaração do Rio, de 92.

Nesses casos, não se aguardará a certeza científica sobre a sua causa.
A precaução impõe-se, porque, muitas vezes, ao se ter a certeza científi-
ca, o dano é irremediável. Quando falamos de vidas, isso está muito cla-
ro, não se pode remediar, pois não conseguimos ainda, apesar de todas as
quimeras, refazer vidas no laboratório.

Portanto, fazem parte cio Protocolo de Biossegurança o princípio
precautório e o princípio da prevenção, ciic também é muito importante.
Quando sabemos que existe risco, que a possibilidade de dano existe, em
nenhuma hipótese, podemos deixar de preveni-los. São princípios dife-
rentes. Segundo o princípio da precaução, não se pode exigir a certeza de
que a ponte vai ruir, a fim de que suas estruturas sejam fortalecidas.

Existe ainda outro princípio, recuperado pelo Protocolo de
Biossegurança - celebrado e comemorado, porque está na legislação -,
que é o da revisão. Trata-se de uma norma do direito internacional co-
mum, pela qual um consenso mantém-se enquanto o contexto se mantém
o mesmo. Digamos que um país autorizou uma importação baseado na
informação corrente. Foi bem informado, mas a informação corrente que
estava à disposição indicava ausência de risco ou risco controlável. Se
dali a pouco aparecer a comprovação de que é o contrário, esse país, sem
precisar recorrer a grandes mecanismos internacionais, pode, legitima-
mente, reverter sua decisão com base no que julgar necessário e suficien-
te, porque o país, por enquanto, ainda é soberano.
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E importante celebrarmos esse Protocolo, é importante que a socie-
dade brasileira saiba de sua existência, porque, neste momento, o Brasil
tem mais torça, pois toda legislação nacional sobre hiossegurança, prote-
çà() ambiental e vigilância sanitária começa a fazer mais sentido do ponto
de vista da articulação entre direito interno e direito internacional.

Estou refletindo sobre as implicações da adoção desse Protocolo, que,
por enquanto, ainda não está em vigor. Nas duas últimas semanas, em
Nairobi, setenta e poucos países o assinaram. No entanto, ele só poderá
entrar cm vigor 9() (lias depois que 50 desses países o ratificarem, porque
não adianta somente assiná-lo. Cada um desses países tem de fazer o
dever de casa, domesticando esse compromisso nu direito interno. os
chefes de 1 stadu ou de governo têm de depositar um instrumento de
ratificação ) no Secretariado da Convenção da Biudivcrsidadc, que é o
mesmo secretariado do Protocolo em Montreal. Portanto, tem( )sainda
um tempo pela frente. () Protocolo entrará cm vigor, no plano interno de
cada país. ( ) que significa essa articulação internacional e nacional de
biossegurançív

Significa que vai ficando muito evidente que a biossegurança é urna
questão ao mesmo tempo de governo, de governança e de governabi]idade.

1. uma questão de governo, porque temos de articular um grande con-
certo governamental, além de ser uma questão dc Estado, pois temos de
ter Legislativo, ludiciário e Executivo entendendo o um está falando
para o outro. Principalmente dentro do governo, temos de ler um amplo e
transparente diálogo entre os setores que trabalham com direito do con-
sumidor, porque são eles que vão reproduzir, no nível estadual, a questão
de como se regulamenta a rotulagem, a segregação e a rasircihilidadc de
organismos geneticamente modificados.

\/anus precisar de urna ampla articulação: No caso brasileiro, o Mi-
nistério da ustiça, com o Ministério do Meio Ambiente, que tem o poder
de fiscalizar toda liberação de organismo gencticamente modificado e de
observar não só a política nacional de meio ambiente, mas também a
legislação nacional de proteção ambiental; curti o Ministério da Saúde,

l U C tem o compromisso de fiscalizar, através da \'igilància Sanitária e de
outros órgãos, toda a questão de pactos relacionados à saúde humana,
tanto dos alimentos como dos medicamentos e outros produtos deriva-
dos do s, transgcnicos: com o Ministério da Agricultura, que tem de lidar
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com os transgênicos, que têm características semelhantes aos agrotóxicos,
que têm características herbicidas ou inseticidas e aplicar a mesma legis-
lação, que é muito específica. Tem, também, de trabalhar com a proteção
do solo - já está sendo desenvolvido no campo internacional uma con-
venção para tratar especificamente desse bem preciosíssimo, cada vez
mais ameaçado, que é o solo - e tem de lidar também com a segurança
alimentar e com os direitos do agricultor.

Estou falando rapidamente, pincelando o que cada Pasta do governo
vai ter dc tratar. Todo mundo vai ter de falar a mesma língua. l- isso vai
ter a mesma repercussão nos âmbitos estadual e municipal.

O Ministério das Relações Exteriores, e o Ministério do Desenvol-
vimento, terão de trabalhar uma questão seriíssima. Temos, em esta-
dos que fazem fronteira com outros países, a questão da contamina-
ção não intencional ou intencional de produtos - estamos falando dos
transgênicos -, o que significa, por exemplo, que a soja do Mato Gros-
so do Sul, na fronteira com o Paraguai, corre o risco de não poder ser
qualificada como soja limpa, porque, na agricultura do lado paraguaio,
vizinhos plantam soja transgênica.

Vamos ter de estabelecer neste país - se houver uma política de co-
mércio exterior que privilegie OS ganhos que a agricultura brasileira possa
auferir por ter produtos não transgenicos - uma política de faixa de fron-
teira, uma política que interessa, portanto, ao Ministério das Relações
Exteriores e ao Ministério cio Desenvolvimento também. Cada um desses
temas a que me referi daria uma conferência cm si.

E por que é uma questão de governança? Governança é diferente de
governo. () governo precisa estar articulado com diversas instituições da
sociedade que não são governo, mas que têm de estar articuladas, têm de
falar a mesma língua.

Esta é uma questão de governança, porque os setores devem estar
muito bem articulados, para que possamos falar da possibilidade de se ter
uma política nacional de hiossegurança. Portanto, no ambito estadual,
isso se traduz pela possibilidade de se ter uma política estadual de
biossegurança.

É também uma questão de governabilidade, porque, se o Brasil, como
país, não se dá ao trabalho de pensar sobre esse tema, de encarar esse
megacicsaho, que é proteger a sua megaclivcrsiciade, alguém vai fazer iSSO.
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Esse fla() é um assunto que vai ficar no vácuo. A economia miernacio-
nal flâ() espera, o mundo flãO vai esperar que o Brasil ou o México - mas
o que estou falando pelo Brasil, serve para quak1ucr outro pais, especial-
mente sobre o desenvolvimento - tome um juízo sobre esse assunto. É
importante que, enquanto a bicicleta .está cm movimento, consigamos
pensar e tomar decisões, considerando o princípio dc> protocolo de
hiosscturança, da possibilidade concreta de rever as decisões a cada mo-
mento) em que obtivermos mais detalhes e informações mais precisas SO-

bre elas.
O que considero megadesafio, nesse caso, é o da capacitação. Temos

um dever de casa scriíssimo, que é o de nos habilitar. Médicos, cientistas,
agrônomos, juristas, especialistas das mais diversas áreas têm de se reu-
nir, considerar que essa é uma matéria na pauta, e se capacitarem, pelas
maneiras já existentes, através da cooperação internacional, mas também
cm nível nacional para decidir sobre esse terna.
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Maria Teresa Correia da Silva
Consultora jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia

Acredito que por meio do debate teremos a oportunidade de clarear
questões tão complexas e polêmicas, como dos transgênicos e da
biossegurança, especialmente em um momento em que tramita nesta Casa
um projeto de lei sobre a matéria.

Corno é da minha alçada a questão jurídica, inicio trazendo à reflexão,
a questão da competência legislativa. () artigo 22 da Constituição Fede-
ral estabelece as competências privativas da União. O artigo 24 da mes-
ma Constituição Federal estabelece as competências chamadas concor-
rentes. Tradicionalmente vem sendo entendido que a matéria da
biossegurança está inserida no contexto do campo ambiental. Vale dizer,
de acordo com o artigo 24 da Constituição, no âmbito da competência da
conservação da natureza, recursos naturais, defesa do solo, proteção ao
meio ambiente e controle da poluição.

Por que estou salientando tudo isso, se há um consenso? Porque
parece-me que essas questões vão refluir no futuro, e poderemos ter
novas discussões.

Venho do Rio de Janeiro, onde participei, por dois dias, de um evento
sobre a questão dos transgênicos, ocasião em foi lembrado que está em
tramitação no Congresso uma Proposta de Emenda à Constituição, bus-
cando trazer alteração ao artigo 20 e incluir entre os bens da União os
patrimónios genéticos, excetuados OS humanos.

Essa mesma proposta, na sua justificativa, apresenta e introduz algo
à semelhança do que já acontece com os recursos minerais.

Venho observando que, quando discutimos a questão de organismos
geneticamente modificados, não se esgota aí a questão da biossegurança,
porém ao se tratar disso, basicamente se trata de questões agrárias. Suce-
de que, competência para legislar sobre direito agrário é da alçada priva-
tiva (lit Lnião, diversamente da questão ambiental. Dadas essas propos-
tas, quer legislativas, quer de alterações constitucionais, as exposições e
motivos, OU até mesmo as normatizações, desta forma estanque, podere-
mos ter conflitos de normas e até de competências legislativas. Parece-
me, pelo que vi do projeto dc lei cie Minas Gerais, que ele se reporta à Lei
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Federal n° 8.974. Edossando o entendimento de que se trata de matéria
ambiental, competência concorrente. Lembro que competência concorrente,
nos termos do artigo 24 da Constituição, vale dizer que a competência da
Vnião é para o estabelecimento de normas gerais, cabendo aos Estados mcm-
l)n )s, Distrito Federal e ate aos municípios, por C( )mbinaço com o inciso 1 do
artigo 5" cia mesma Constituição, a regulanicntaçào suplementar.

A lei chamada de hiossegurança, portanto a Lei n° 8974, de 5/1/95,
vem disciplinar dispositivo tio capiruk) constitucional do meio ambiente,
° que reforça a idéia da inserção da matéria neste campo. Só não acho que
a esgota. Enfim, o artigo 225 da Constituição Federal assegura a todos o
direito a uni meio ambiente ecologicamente equilibrado, e o 1" busca
assegurar a efetividade (lesse direito, e aí se destacam os incisos relacio-
nados na ementa da Lei n" 8.974, que seriam: ( ) inciso II, estabelecendo
que é competência do p()dcr público preservar a diversidade e a integri-
dade do património genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à
pesquisa e manipulação de material genético; () inciso \ que estabelece
que cabe ao poder público controlar a produção, a cOmercialiZaÇâ() e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida, qualidade de vida e meio ambiente.

Assim, a lei a que me reporto fixa, no artigo 1 °, normas de segurança
e mecanismos de fiscalização no USO de técnicas de engenharia genética
em construção, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, eon-
StIfliO, liberação e descarte de organismos geneticamente modificados -
( ;M, visando proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das
plantas, bem como o meio ambiente. \co essa lei como introdutora de
uma norma geral assecuratória e acautelatoria do meio ambiente. ( ) que
fica para reflexão é se a forma como a matéria é tratada nesta mesma lei -
distribuídas as competências e observada a questão da COmpctcflcl;i
e rreii;c - seria satisfatória para a chamada hiossegurança.

Repito que essa lei trata de normas gerais ptl menos, até hoje tem sido
assim entendido -, mas também de questões específicas cia área federal - e
não nacional. Quero dizer com isso que o artigo T" dessa mesma lei distribui
competências entre os Ministérios da Fiscalização, da Saúde, do Meio Ambi-
ente e da Agricultura, e também - corno lerei depois - à CTNBio.

1 vicicntemente, essa distribuição de competência se dá cm ambito
federal, não extensiva para OS estados. Devo dizer que já tive oporitinida-
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de de sugerir anteriormente, nesta Casa, a instalação de comissões estaduais,
e me parece que a recomendação - em se tratando de normas gerais - era de
que houvesse fóruns de igual natureza. Não vejo isso como norma geral obri-
gatória; vejo como federal - distribuição de competências.

Essa mesma questão de distribuição de competências, acrescida dos
vetos presidenciais introduzidos aos artigos 5° e 6°, levou a que algumas
questões de ordem judicial fossem suscitadas em contrário à lei e também
ao decreto que a regulamenta.

Vou tomar como exemplo algumas questões polêmicas na esfera judi-
cial. Um dos vetos ao artigo 60, que estabelecia a criação da CTNBio,
deveu-se à invasão de competência. A lei é de iniciativa do Congresso, do
Legislativo; no entanto, a distribuição de competência na organização
administrativa federal é iniciativa do Executivo. Então, a razão de veto
residiu nesse ponto: a iniciativa da norma, no Congresso, teria invadido
competência privativa do Executivo. Evidentemente, essa organização
também se dá por lei, ou seja, em parceria com o Legislativo, mas é inici-
ativa privativa cio Executivo.

Essa argumentação vinha sendo utilizada com freqüência contra a lei
e contra a própria atuação da CTNBio, querendo alguns mais extremados
reputar ilegitimidade de atuação. Tivemos oportunidade de nos manifes-
tar sobre isso, em conjunto com a Advocacia Geral da União, em uma
ação direta de inconstitucionalidade, movida contra o decreto
regulamentador. Uma das argumentações apresentadas era exatamente
essa: buscava-se a inconstitucionalidade da totalidade do decreto - cm
algum momento, parcial; mais precisamente do artigo 2°, e espero ter tempo
para chegar a esse ponto -, porque seria um decreto autônomo - por isso
mesmo, passível de ação direta de inconstitucionalidade -, que exorbitara
a competência legiferante do Executivo.

Na verdade, o decreto traz, cm alguns de seus artigos, disposições que
estavam vetadas na ocasião cia lei. De qualquer forma, entre a edição
pós-sancionada cia lei e a edição do decreto, tivemos a Medida Provisória
n° 962 - com força de lei, portanto -, de 30/3/95, que estabelece, sim, a
questão da organização administrativa federal, e que foi convertida, pelo
Congresso, na Lei n° 9.649, em 1998.

A CTNBio é inserida no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia
e existe desde março de 1995. O interregno não é tão longo. Foi conver-
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tida cm lei bem mais adiante. Mas do ponto de vista regulamentar e das
normas que discipliam a matéria, cumpriu o papel.

Outra questão suscitada, ainda com relação à Lei n° 8.974 é sobre
alguns pontos que são abordados, como o princípio da precaução, ou da
prevenção e até questões como a cio estudo de impacto e da licença
ambiental, que, no meu entendimento, são questões polêmicas, na legis-
lação federal OU nacional, como preferirem.

Quero me fixar bem nesses dois pontos, que são os mais polêmicos.
Entendo que a Lei o" 8.974 observa o princípio da precaução. Entendo
ainda que a forma como disciplina os procedimentos - é claro que vem o
decreto que regulamenta e detalha - e o anexo vêm buscar dar atendi-
mento pelo menos para determinada leitura que se faça desse mesmo
principio.

O fato de não se ter certeza científica plena não deve obstar a que se
adotem até mesmo atitudes socioeconomicas com vistas a uma preserva-
ção. Parece que por essa lei se atende a esse mesmo princípio, que é de
difícil conccituaçào.

Com relação à questão do EIA-RIMA, a maior polêmica reside não
na Lei o" 8.974, mas no Decreto o" 1.752, de dezembro de 1995, que
a regulamenta.

Primeiro, a questão do EIA-RIMA está no mesmo artigo 225, um ou-
tro inciso não tratado na ementa, na forma da lei. Entendo que a Lei o"
8.974, até porque remissiva à proteção ao meio ambiente, é de matéria de
especificidade, não é tratada pela norma geral. Vale dizer, lei de política
ambiental não seria atinente na sua totalidade aos treinamentos de orga-
nismos geneticamente modificados, na medida em que uma lei específica
voltada para a questão ambienta] fixou dc outra forma a distribuição das
competências. Preservar o meio ambiente não é competência exclusiva
de> sistema dos orgàos integrantes do sistema, mas de todos nós.

Vejo uma distribuição de competências coerente com a fixação de
uma lei específica que, portanto, deva ser vista dessa forma, com
especificidade, não se confundindo com a lei em geral. Ressalto que a
questão tratada neste artigo não é de dispensa de tlA-RIMA. Ao contrá-
rio, enfatiza mais um dos enfoques, interpretações ou visões dadas pelo
princípio da precaução. Vem permitir a exigência de documento adicional
que aqui estava estabelecido se entender necessário aos estudos de im-
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pacto ambiental. Adicional, porque, se fizermos uma leitura atenta do
referido Anexo 1 da lei, o que se tem é que o primeiro trabalho cia Comis-
são Nacional Técnica de Biossegurança é classificar. A própria lei, no
Anexo 1, entendeu - essa é uma possível leitura, não a única - que, no
grupo 1, inserem-se aqueles que não causam dano ao meio ambiente.

Há outra leitura possível de se fazer, que é da legislação, do decreto,
da lei que veio regulamentar, exatamente assim: grupo 1 não causa dano
ao meio ambiente.

Sendo assim, e ad caule/um, é permitido, facultado, mas não no sentido
pejorativo, adicionalmente, e ainda que no grupo 1, talvez, o AR-1.

Há outra questão sobre as competências que queria esclarecer. Vou
apenas citar o artigo 7° da Lei de Distribuição de Competências, que fixa
competências à CTNBio, mas não a de fiscalização. \ competência
fiscalizatória, segundo o ciipiil do mesmo artigo 7°, é dos três Ministérios
que já mencionei. A CTNBio compete exarar parecer prévio técnico con-
clusivo, a serem observados por cada um dos Ministérios os respectivos
campos de atuação.

Como vimos, não compete diretamente à CTNBio a fiscalização.
Digo diretamente porque até por regulamentação, por pnici.r e por de-

manda, dada a especificidade da matéria, reiteradamente a CTNBio é
instada, convidada e participa de ações de fiscalização com os Ministéri-
os, esses, sim, com a competência legal específica para fiscalizar.

Essa questão das competências ou da natureza jurídica do parecer
técnico conclusivo da CTNBio vem sendo objeto de alguns debates.

Entendo que esse parecer, dado que a lei fixou observância pelos três
Ministérios, é de natureza vinculante, sim. A natureza vinculante deve
ser observada no que concerne aos aspectos técnicos específicos de orga-
nismos geneticamente modificados versus a questão da liberação no meio
ambiente. Os três Ministérios, cada um no seu campo de competência,
têm possibilidade de autorizar ou não, rever ou não, mas não por questões
técnicas específicas de OGM no meio ambiente, já que o parecer disse "a
ser observado por esses órgiios". Se é um parecer técnico, portanto reside
na CTNBio com essa relação. Questões outras podem e devem ser levan-
tadas pelos demais Ministérios.
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A QUESTÃO DA MORATÓRIA



Sebastião Pinheiro
Pesquisador da UFRS

Quando se fala em moratória, é importante saber o que significa esse
termo, no dicionário brasileiro, para uma pessoa técnica e para um
agrónomo comum e silvestre como eu. "Moratória: dilatação de pra-
zo, concedida pelo credor ao devedor para pagamento de dívida.
Moratória: que envolve demora ou dilatação". Trata-se de uma con-
ccsso. Quer dizer que estamos dando uma concessão? Deveria ser
invertido. Deveríamos falar de um precautório, não de uma moratória,
porque o que exijo é o princípio da precaução - ninguém me prova
que há segurança. Age-se cartorial, burocraticamente.

Apesar de já haver visto tanta sentença de juiz relativa ao assunto,
na() sei porque ele ainda é discutido.

Se falamos cm gerações futuras, acusam-nos de ser contra a ciência.
O gene, hoje, é um negócio extremamente valioso. Como negócio valio-
S(), dentro dessa precautória, temos o livro "Brincando de Deus": trata-se
de título de um livro de June Goldficld.

Por que se traz isso aqui, quando o tema é precautório? Porque esse
livro refere-se a uma reunião ocorrida em 1975, em Asilomar, Califórnia,
quando cientistas quebraram, pela primeira vez, a barreira e fizeram a
introdução de um gene de Sapo em uma bactéria. E tomaram a precaução
de parar e refletir, por questões éticas, por questões políticas, por ques-
tões de segurança. Fizeram tudo isso, por quê? Porque sabiam o que
estava acontecendo. Isso ocorreu em fevereiro de 1973. Passaram-se
25 anos. Qual foi o nosso preparo precautório? Nós, hoje, recebemos
produtos transgênicos, produtos geneticamente modificados, não como
ciência, não como tecnologia, e sim como produtos e, flO entanto,
assustamo-nos quando vemos que quem defende esses produtos não

SO OS seus donos, é o Istado que se desregulamcnta, inferioriza-se
para que o mercado seja aberto. Estamos discutindo uma questão de
mercado e temos de ter precaução, porque em mercado não há ética,
não há respeito, manda o que pode mais.

A seguinte propaganda clandestina, proibida, saiu na revista dos enge-
nheiros agrônomos: "Nasce a soja do futuro". Isso é ilegal, porque está
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riibji,dice, não poderia ser veiculado. No entanto, tingem ter ouvidos
moucos, fazem-se de cegos, para na() criar problemas, porque o mer-
cado é poderoso.

o Cnse1h() Federal de Medicina usa uma capa de jornal de agosto
de 99: um rosto é belíssimo, urna pintura de 152 7 , de Giuscppe
i\rquibold. l helíssirna e transmite o medo, o temor.

Cândido Portinari pintou, em 1944, talvez um dos mais lindos qua-
dros brasileiros, com o título "Retirantes". Estou dentro do tema morató-
ria ou precautória. Esse mesmo quadro foi pintado pelo mesmo autor,
qllatxc) anos depois, com o mesmo título "Retirantes". Mudou de cor,
traço, tudo. E por quê? Qual é a diferença entre o Brasil de 44 e o Brasil
de 48? Estamos numa Casa política. Em 44, há o Istado novo e urna
l)IP; cm 48 há uma constituinte, a liberdade e a expressão. Então, o artis-
ta pode ver. () Conselho Federal de Medicina viu. E. é dentro dessa situ-
ação que vamos começar a ver transgênicos, e não como argentino, cana-
dense 011 americano.

Tivemos coragem dc chegar antes, porque temos uma sociedade orga-
nizada e vigilante, porque o Estado N aci()nal não tem a credibilidade que
têm os outros países.

A Imbrapa fala sobre a necessidade de desregulamentar a soja
transgênica, que foi lançada num hotel de Porto Alegre, ri(> dia 19 de
fevereiro, sem nenhum documento registrado no Brasil. Somente foi re-
gistrado 11111 documento em 20 de junho, e essa carta é a capa, é a primeira
página cio processo para desrcgularnentaçao, cuja causa é a impossibilida-
de de > 1 .siado Nacional impedir a livre iniciativa da empresa.

Mcii lema é moratória ou precautória. Qual é o princípio em si? Inici-
ativas privadas, com fins públicos.

Agora o trabalho infantil é controlado como iniciativa privada, com
fim público. Muitas outras iniciativas são ) assim, )rque o Estado Nacio-
nal na() exilc mais. ( ) homem que era trabalhador, no terceiro setor é
consumidor. 1 ntâo, como consumidor, lerá de consumir esse transgênico
que esta aí, porque a empresa quer, porque é urna fatia de mercado e
porque o l st ado Nacional nada pode fazer.

Por isso, a lei estadual do Rio Grande do Sul, de 1990,  caiu. ( ) Precei-
to da ( )nstituiçao gaúcha caiu, porque não se p >de criar empccilh ()S ao
negocio. ( )s meios fundamentais, através cia técnica cio conhecimento,
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criam meios intermediários: força, trabalho e emprego. A economia polí-
tica gerencia isso para se atingirem os fins intermediários: educação, saú-
de, qualidade de vida e respeito. Acima disso está a ética, ou seja, ela está
acima do mercado. Acima da ética está o fim supremo que flOS norteia
como sociedade. Isso não vale mais. O que vale agora é o negócio e o
mercado da economia política. Por isso, fazem uma charge em que a
economia nacional sai e o sujeito da Bolsa de Valores fica com uma
banana na mão. Essas charges, para um agricultor, seja agrário, seja
ambiental, seja civil, são muito importantes, porque ele as entende.
Esse é o nosso trabalho, no Rio Grande cio Sul, de casa em casa e de
organização em organização.

Quando falam em transgênico e não transgênico, há uma briga, Como
há entre os Estados Unidos e a União Européia. onde estamos nós com
relação a essa briga? É óbvio que estamos estraçalhados no meio dos dois
gigantes. 1- não temos cientistas, nem precursores e nem pessoas que pro-
jetem o futuro. Ficamos falando como papagaios sobre o que a comuni-
dade econômica quer e sobre o que os Estados Unidos Unidos querem.
Qual é a política nacional?

"Chegamos antes." Essa é uma propaganda do Quebec, Canadá. Está
escrita em francês e datada de 22/1/00, em uma manifestação sobre co-
mércio e o(;Ms. Estão desesperados já na primeira safra e querendo mu-
dar. Por quê? Porque há um novo mercado que pode ser bom. i\ pergunta
seria simples e até prosaica. Vocês pensam que na Suécia, com uma renda
per capita de USS4() mil, um sueco comerá soja transgênica, com 100 ve-
zes mais resíduos de Round-up, que causam leucemia em células huma-
nas? Quem pensa isso é ingênuo. E faremos o quê? Faremos o jogo da
União Européia ou dos Estados Unidos? Que cidadania é essa? De con-
sumo? "Rejeição a transgênico cria um novo mercado." "Cresce desconfi-
ança, nos Estados Unidos, cm relação aos transgênicos." Diminui, em
29%, a próxima safra. Eles têm mecanismos para isso. Não temos meca-
nismos para eliminar as sementes transgênicas clandestinas,
contrabandeadas pelas fronteiras que estão no Rio Grande do Sul e que
representam 1 milhão de hectares, a não ser que se tomem medidas de
movimentos sociais.

Esse relatório do governo norueguês sobre "muito cedo pode significar
muito tarde" ninguém quer ler. 1)c bibliografia de primeira linha, ele tem 17
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páginas. Os flOSSOS cientistas, que são tecnólogos e professores univcrsitári-
os, não querem saber disso. Por quê? Porque o mercado manda.

"Congresso Brasileiro de Biossegurança . Simpósio Latino Americano
de Produtos 'lransgênicos. Realização e patrocínio: Agrevo, 1 )upont,
\lonsanto e Novartis." Não temos sequer pejo para entender o significa-
(10 de patrocínio. Talvez, precisássemos entender o que significa
precautório. Os estudantes das universidades se formarão. Formar-se é
Importante, mas com intorrnaçào. Aí, vemos quem dá o apoio para a in-
formação neutra, independente e autonorna: Agrevo, NK, Zeneca,
Novartis e Monsanto. Isso é a abolição do Estado. "Novartis quer organi-
co para produtos infantis." Não se trata de um lornaizinh() vagabundo.
Trata-se do jornal "Gazeta Mercantil", do dia 3/8/99. Por que a Novarus
quer os orgânicos para a sua linha infantil? Porque quer um mercado mun-
dial de alimentos. () que está em jogo não Sa() os transgcnicos C OS nao
transgenicos, mas o complexo agroalirnentar financeiro mundial.

E quem for ingênuo vai comer o que eles querem.
Queima de arroz no IR( 1A - Quando foi feita essa queima, disse-

ram: estão ressuscitando o lrohnk Nichenco, um pobre infeliz que
viveu na [nião Soviética. Fogueiras medievais estão queimando a ci-
ência e a tecnologia. Uma fornia de corrupção, porque 0 ensaio que
estava autorizado não foi cumprido, nenhuma norma de l)iossegurança
foi cumprida. Um técnico agricola do \IST, um menino de 2() anos, foi
lá e disse que estava tudo errado.

Uma advogada ligou para Brasília, e Parcializálta dcsembarc U em Porto
Alegre e destruiu tudo. Parcializália não superou três meses, foi decapita-
do dentro da ( TNBio. Por quê? Porque foi honesto e competente. E em
Santa Maria eu lhe disse que eram mais de 67() ensaios, e Somos 15 ho-
mens em 10(10 o Pais. Em alguns lugares, temos de saber com o (;PS onde
está o ensaio, porque não se dispõe de coordenadas, sao se chega de auto-
movei, nem de õnibus, nem deavião. Essa e a realidade. Para que discutir
o virtual, o pró forma? Se não tornarmos medida, vamos ter dc ajoelhar,
agradecer, não a Deus, a mais alguém.

Num altiplano boliviano ou peruano, onde nào falam espanhol, não
escrevem, onde o solo é pedra pura, não vaie nada para o mercado, um
homem criou um tomate. São US557 bilhões por ano.
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Outro homem criou urna hatatinha. São US$130 bilhões por ano. É a
alimentação básica da Europa. () homem criou o milho, criou vários im-
périos, o Asteca, o Mala, o Inca e o império atual, ao qual somos subme-
tidos. Agora, as criações dele são totalmente transformadas cm patentes
e negócios, porque acabou a síntese química, acabou a sociedade indus-
trial de fase sintética/química. A síntese agora é biotecnológica.

Você vai se adaptar ou vai sucumbir? A discussão é essa. É uma
questão muito mais de cidadania, de política, que não tem nada a ver
com biólogos moleculares. Eles estão sendo usados para verbalizar o
que as indústrias querem, e muitos estão fazendo isso inconsciente-
mente. Os estados estão tentando ter uma fatia de mercado. O resto é
baleia, não nos interessa.

Por isso é interessante que todas as crianças saibam o que é um orga-
nismo geneticamente modificado, para o bem, para o mal, para a sua neu-
tralidade, para a sua informação. E importante que a dona-de-casa saiba
o que é isso, que todo agricultor saiba o que é isso, não por uma questão
de mercado, mas por uma questão de ética. Precisamos começar a viver
com ética, porque a ética está acima do mercado.
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Luiz Antônio Barreto de Castro
Chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Gostaria de expor as razões pelas quais a Embrapa não tem advogado a
moratória da biotecnologia. Recordo-me de que, há 40 anos, quando entrei
na Escola Nacional de Agronomia, deparei com uma situação extremamente
complexa. A cultura era a da síntese química, dos agrotóxicos e dos
agroquímicos. A revista de agronomia da ENA era financiada pela Bayer.
Todos os congressos de fitopatologia e fitosanitarismo eram financiados pe-
las empresas de síntese química, que, hoje, têm um mercado de USS40hilhões.

Precisei chegar ao fim de minha vida para perder praticamente a
esperança de que esse império da síntese química possa ser destruído.
E não será. Não há alternativas. Em 1960,  o saudoso Dalmo Jaconetti,
meu professor de horticultura, trouxe da Flórida um especialista em
controle biológico, para controlar uma praga da laranja, que ainda hoje
é muito grave, a hortésia. Esse pesquisador trouxe, efetivamente, um
inseto que controlava tal praga, que ainda existe. Mas o controle bio-
lógico, no mundo, nunca se desenvolveu. Isso porque não houve a
possibilidade de se vencer a monolítica indústria dos agrotóxicos, que
governa o mundo e pulveriza tudo o que se come. E não vejo, real-
mente, nenhum esforço para substituí-Ia.

Em 1973, estava na Califórnia, cm Asilomar, que, contrariamente ao
que se diz, não foi feita para fazer uma moratória contra a biotecnologia.
Ao contrário, foi feita para criar regras que regulassem, do ponto de vista
da biossegurança, essa nova teconologia, que é absolutamente poderosa.

Outro dia, tia a "Science", que dizia: "Vinte e cinco anos depois de
Asilomar, os mesmos pesquisadores - David Baltimore, Cohen e vários
outros - reuniram-se para discutir o que havia acontecido durante todo
esse tempo. Alguns deles verificaram que a área de transgênicos se desen-
volvera muito e que, lamentavelmente, a ciência não tinha mais espaços
para estabelecer regras de monitoramento a respeito do assunto. Escrevi
uma carta para a "Sciencc", afirmando que lamentava que a decisão dos
mesmos cientistas que estiveram em Asilomar, há 25 anos, tivesse sido
essa, porque não há possibilidade de se estabelecer um referendo em que
a sociedade possa acreditar, se, de um lado, temos uma indústria de sínte-
se química de USS40 bilhões, e, de outro, temos uma indústria nascente,
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a "1ife Sciencc", que pretende colocar produtos que tornam os insetici-
das e fungicidas desnecessários, afetando um mercado de herbicidas de
US$20hilhões. Por que afeta? Porque uma soja que usa um determinado
hcrbicida cm pôs-ernergcncia substitui cinco outros, que, naturalmente,
tem o SCU mercado e não estarão de acordo com essa substituição.

kstamos diante de um enorme conflito econômico que envolve in-
dustrias extremamente poderosas, que tem usado, há 50 anos,
agroquímicos, criando 500 espécies de insetos resistentes a inseticidas.
Tenho gráficos que posso mostrar e vou deixar cópias das minhas trans-
parências, a fim de que esta Casa possa analisá-las. Portanto, não tenho
mais dúvidas dc que não adianta continuar utilizando inseticidas para o
controle de pragas, porque não vamos resolver esse problema usando a
síntese química.

Será que essa malfadada engenharia genética, que reduz O USO (te
inseticida, fará plantas resistentes a insetos? Será que essas plantas,
um dia, não serão suscetíveis a esses mesmos insetos, porque eles des-
cobrirão meios de conseguir resistência? E possível. É. provável. Após
estudar Biologia por 40 anos, não tenho dúvida de que, um dia, esses
mesmos insetos que ficaram resistentes a os inseticidas, que financia-
ram as revistas (te agronomia ao longo de 50 anos, encontrarão cami-
nhos para se tornar resistentes às toxinas que estão sendo colocadas
nas plantas. Na Argentina existem fábricas da Ba yer sendo fechadas,
porque não têm vendido inseticidas como vendiam mies.

( ) que está ac mi ecendo nos países que hoje i)Iant im 10 milhões di.
hectares de plantas resistentes a insetos? Corno não usam inseticidas, os
Predadores, os inimigos naturais dessas pragas estão de volta. A natureza
tem essa sustentabilidade extraordinária. Por mais que a síntese quimica
tenha procurado destruir o mundo durante 50 anos, foi só parar de
usar inseticidas durante 3 ou 4 anos no sul dos Estados Unidos que os
predadores retornaram, atacando as pragas que atacavam antes da
Segunda Guerra Mundial. Por urna dessas inexplicáveis açcs da natu
t'cza, o predador não come a larva que está atacada pela toxina do
bacilo que está na planta. 1)a mesma maneira que um de nos chega a
um restaurante, olha para um prato e constata que existe algo esquisi-
to, que o cheiro não está bom, alguma coisa passa para o predador,
indicando que aquela praga atacada pelo bacilo que está na planta faz
mal. Assim, o predador não comera a praga.
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Essa é uma história ciuc inventei? Não. A Embrapa tem um labora-
tório nos Estados Unidos, acompanhando o que está acontecendo flOS
países cm que as plantas transgênicas estão sendo utilizadas comerci-
almente. Não é uma área muito grande, é uma indústria pequena. A
indústria de biotecnologia e agropecuária no mundo não é igual a 10%
da indústria da síntese química, que produziu agrotóxicos durante 50
anos, são empresas multinacionais.

O que a Embrapa tem feito? Tem advogado a produção de melhor
genética, com a melhor tecnologia que possibilite competitividade,
sustentabilidade ambiental e biossegurança. Com esses três princípios,
vamos trabalhar para atingir a eqüidade social. Esse é o trabalho que a
Embrapa vem procurando fazer ao longo dos últimos quase 30 anos. Saí
de uma universidade em 1981, indo para a Embrapa, a fim de estabelecer
a área de biotecnologia naquela empresa pública de grande importância
social. Acostumei-me, ao longo dos anos, a ouvir críticas a essa empresa.
Durante esses 20 anos em que trabalho e acompanho as atividades da
Embrapa, posso dizer que ela faz um trabalho extraordinário. A genética
por ela desenvolvida para os trópicos é a garantia de que teremos inde-
pendência em nossas decisões. Temos uma presença no mercado na área
genética vegetal que nos permite, com independência, raciocinar e nego-
ciar a melhor tecnologia do mundo, como acabamos de fazer e vamos
continuar fazendo até que tenhamos uma posição diferente.

A Embrapa é uma empresa pública, segue uma estratégia de governo,
mas conseguiu introduzir na melhor genética de soia esse gene, "malfada-
do" gene, que confere tolerância ao hcrbicida glicosado.

Se perguntarem por que a hmbrapa quer ter uma soja tolerante ao
glicosado, é porque o Brasil é o único país que pode trabalhar em duas
frentes. Pode trabalhar com organismos não transgênicos, quando o mer-
cado efetivamente for estimulante nesse sentido.

Quando se fala flO mercado, parece que se está falando um palavrão.
Mas a verdade é que a agricultura, tem um papel importante no País. E a
Embrapa tem o papel de trabalhar para a competitividade dessa agricul-
tura. Não tem outro papel. Se um dia se compreender que não é necessá-
rio haver competitividade na agricultura, muito bem. Fecha-se essa em-
presa, compra-se tudo pronto, importa-se tudo dos outros países. Para
que exportar 9 milhões de toneladas de soja? Pode-se importar. i\ Europa
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importa, o japão importa. Por que temos de produzir trigo? Podemos im-
portar cia Argentina, do Canadá, do Uruguai.

O trigo que o Brasil produz no Sul do País tem um efeito tampão,
estabelece uni mecanismo de referência de preço de tal sorte que se al-
guém quiser nos cobrar USSI 40,00 por tonelada de trigo, diremos: "Não,
por esse preço temos. O nosso é mais barato."

Toda essa política agrícola é uma questão intrincada, complexa, e é
unia grande briga de países, de potências. A Europa não tem posição
contrária a transgénicos por razões filosóficas, éticas ou religiosas e sim
por razões econômicas. A Europa tem de defender a sua agricultura in-
competente, subsidiada. Uma vaca na Suíça recebe mais dinheiro cio que
dez famílias no Nordeste. Essa é a situação.

i\ ordem na Europa é proteger a agricultura. Até hoje tem sido assim.
Quando o Brasil vai negociar internacionalmente, encontra enormes difi-
culdades de demover a posição firme da Europa cm defesa de sua agri-
cultura subsidiada. Então, se o Brasil quiser exportar para a Europa, como
outros países têm feito, vai encontrar, certamente, barreiras que estão
sendo colocadas hoje na área de transgênicos, mas que São outras, em
outras áreas. Quando passa para a área animal, muda de nome: vira
hormônio, vira aftosa, vira qualquer coisa. A agricultura encontra sempre
mecanismos para dificultar a importação na Europa.

Então, o que se pode fazer? Explorar mercados que apresentem possi-
bilidades estimulantes de retorno.

\ agricultura, repito, é componente importante para a sociedade bra-
sueira. 1 o nosso país é o único onde se pode trabalhar em duas frentes:
organismos não transgênicos e transgênicos.

No dia em que abrirem a "Gazeta Mercantil" e encontrarem a matéria
"Cotação da soja não transgênica na Europa - 100. Cotação da soja
rransgênica na Europa - 70", faço votos que o Brasil coloque toda a sua
so i a na Europa pelo lado dos não transgênicos.

O mundo importa 42 milhões de toneladas de soja. O Brasil entra
com 9 milhões. Grande parte desse total vem dos Estados Unidos e da
Argentina. A Argentina não tem mais essa opção. Toda a soja argentina é
transgénica. () Brasil - pela sua pujança do ponto de vista agrícola - é o
país c1uc tem S possibilidade, repito, de explorar os dois mercados, e por
que não exercitar essa possibilidade?
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Por que abortar o desenvolvimento de uma tecnologia que rapida-
mente vai mudar? A FAPESP mostrou a todos que estamos entrando
na área genômica. Em pouco tempo flã() vamos mais estar fazendo
clonagem. Não vamos estar legislando para o futuro, porque o futuro
talvez nem necessite transferir gene. Posso usar outros mecanismos
que simplesmente possibilitem que genes se expressem em organis-
mos sem necessidade de clonagem.

Há dois dias estive no Instituto Ludwig, em São Paulo, e o chefe do
Instituto, Ricardo Brentani, mostrou-me 390 mil seqüências desenvolvi-
das naquele estado nos últimos três anos. Toda essa tecnologia, que agora
desemboca nogenoma, começou em 1973, quando eu estava na Califórnia,
fazendo um Phd, com a transferência de um gene de insulina, expresso
numa bactéria que todos têm no intestino.

Moratória - significa parar esse processo, que nem sabemos aonde nos
levará. Parar esse processo, num país que tem agora um momento de usar
a sua biodiversidade - e não digam que não temos competência para usar
a biodiversidade, porque demonstramos que é possível fazer gefloma, fa-
zer seqüência, estabelecer estruturas de proteínas, como OS países de Pri-
meiro Mundo estão fazendo.

Portanto, estamos preparados para competir cientificamente, a não
ser que nós, cientistas, sejamos impedidos de continuar a fazer ciência,
porque a ciência precisa de dinheiro, e boa parte desse dinheiro vem do
retorno do que a ciência produz.

Ciência sem aplicação comercial não se sustenta cm nenhum lugar do
mundo. Portanto, quando se diz que a moratória é puramente comercial, é

um engodo. Se é comercial, não tem aplicação. Se não tem aplicação, não
tem financiamento para a ciência.
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Entidades de apoio ao Ciclo de Debates
"Minas Gerais e os Transgênicos"

• Associaçao Brasileira de Nutrição - ASBRAN . Associação Mineira de
I)efcsa do Ambiente - AMDA . Associação Mineira de Nutrição - ASMIN
• Associação Mineira de Supermercado -- r\MIS • Conselho Mineiro de
Segurança Alimentar - C( )NSE\ . Empresa de Assistência Técnica e
Lxtensao Rural de Minas Gerais - EMATER Empresa de Pesquisa Agricola
de Minas Gerais - FI PAMIG - Federação da Agricultura do Estado de
\tinas (;cr1is - FAEM(; Federação das indústrias do Estado de Minas

Gerai ,, -- FIEM(; . Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado
de Minas Gerais - Fi Ti\i MG • Fundação Estadual de Meio Ambiente -
FEAM . Fórum Mineiro de Segurança Alimentar • Escola de Governo -
Fundação J io Pinheiro • Instituto de ( ;incias Biológicas da Universidade
Federal de Minas Gerais - 1CB/1F\t( • instituto Mineiro de Agropecuária
- iMi\ • Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM instituto Estadual
de Florestas -- 11I • Ministério Público - MP Promotoria de Defesa do
Consumidor . Monte Verde Consultoria Ecológica Movimento das Donas
cli Casa e ('onsumidores de Minas Gerais • M )vimcnt(> dos Sem -Terra --
MST • ( )NG Ambientalista "( ) Nosso Vale A Nossa Vicla' • Rede de
1 niereãmhio de Tecn( dogias Alternativas - RI 1)i • Secretaria de 1 stado
da Agricultura. Pecuária e Abastecimento - SÍ.AP.\ . Secretaria de Estado
de (:incia e Tecnologia - S141 ,T • Secretaria de Estado do Meio Ambiente

C Desenvolvimento Scisicniáv(-i - SE\lt\l) Secretaria de Estado da Saúde

- si S - Centro de Vigilância Sanitária e Alimentar • Secretaria de 1 stado
do Planejamento e () rdenacão Gera! - SEPI .AN • Socied ade Mineira de
l'ngenheiros Agrônomo-, - SMI i\ 1'niverdade Federal de Viçosa - 1EV
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Os pontos mais polêmicos sobre os produtos
transgênicos encontram-se analisados nesta publicação,
que reúne as palestras de renomados representantes da

comunidade científica, de órgãos públicos e de entidades
civis, proferidas durante o Ciclo de Debate Minas Gerais

e os Transgênicos, promovido pela Assembléia
Legislativa nos dias 29 e 30 de maio de 2000. Este
documento, refletindo diferentes pcuitn de vista.

constitui importante subsídio para decisõe
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