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APRESENTAçA0

0 uso dos organismos geneticamente modificados - OGMs -,
tambérn denorninados transgénicos, teina de urn ciclo de debates
promovido por esta Casa no 10 seinestre de 2000, continua atual. E
controverso. Prova distoé o fato de a 1 a edicdo da publicacdo corn as
palestras daqnelefórum ter-se esgotado rapidamente, razdopela qualtornou-
se necessdria sua reediçdo, que agora ternos a satisfacdo de trazer apiblico.

Por ocasido daquele debate, dois aspectos fundainentais
charnararn a atencdo dos participantes: os possIveis ünpactos do
7nannseio desses produtos no rneio arnbiente e na saáde humana e a
possibilidade de se obterem plantas inais produtivas, corn men ores
cnstos de producdo e maior qualidade nutricional.

Assirn, continuarn vdlidas as preocupacôes rnanifestadas nas
exposicôes pub licadas, pois o assunto, objeto de projeto de lei de
iniciativaparlamentar em trarnitaçdo nesta Assembléia Legislativa,
ndo obteve consenso sequer na cornunidade cientIfica especializada,
notadarnente na area de alimentos.

A publicacdo que ora reeditainos traz, sob pontos de vista
diferenciados, cornentdrios instigantes sobre a rnatéria, que buscarn
esciarecer algurnas düvidas sobre os OGMs e suas aplicacôes. Afinal,
o que scio transgênicos? Que benefIcios podem trazer para a
humanidade? Que riscos para a saide on para o rneio arnbiente sen
uso acarreta? A quem interessa a utilizacdo desses prodntos?

A intençdo da Assembléia Legislativa, ao prom over o Ciclo
de Debates "Minas Gerais e os Transgénicos" e republicar os textos
dele decorrentes, ndo é, obviamente, esgo tar matéria tdo co?nplexa,
mas oferecer a sociedade, de forma dem ocrdtica, informacoes de boa
qualidade sobre o terna, para que aqueles que se interessarn pelo
assunto possarn sobre ele se posicionar convenienternente.
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TRANSGENICOS:
UMA QUESTAO ESTRATEGICA?



José Hermeto Hoffman
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 forne?
São estratégicos para os agricultores, para a agricultura nacional, para os
consumidores, para urna agricultura que respeite o meio ambiente? São
estratégicos Para conquistarmos novos mercados?

A primeira questão é sobre a soberania nacional. Se nos reportar-
mos a introducão dos transgênicos em nosso pals, verificarernos que
sua origem está no acordo da Organizacão Mundial do Cornércio, que
o Brasil assinou em 1996, em que todos os signatários se comprome-
tiam a abrir as portas de seus palses para o avanco da biotecnologia.
Isso se expressava no compromisso assumido pelo governo brasileiro
de promulgar internarnente a lei de patentes e a lei de cultivates, for-
ma que garantiria o lucro pelas descobertas cientificas das
multinacionais, que tinharn interesse nesse file do mercado.

Essa é a primeira grande constatacão. Por esse acordo, o governo bra-
sileiro teria ate 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 liçao
de casa antes do tempo, e essas leis foram aprovadas em 1997 e 1998.

Corn 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 dominacáo do G-7, e, por
conseqüéncia, das grandes corporacfles multinacionais. Do ponto de vis-
ta estratégico, quem pensa em soberania nacional como algo importante,
certamente, não tem nada a comemorar.

0 Pals, ao renunciar a soberania na producão de alimentos, na
medida em que renuncia a soberania na producão de sementes, certa-
mente pagará urn preco talvez muito mais alto do que o que estamos
pagando na area de medicamentos.

Suponhamos que, no futuro, o bloco do MERCOSUL decida não pa-
gar a dIvida externa, ou decida por uma moratória. Se o Pals perdeu a
autonomia na producão de sementes, deixou uma brecha para que essas
grandes potCncias inviabilizern uma decisão politica importante, como a
de nos livrarmos do )ugo da dIvida externa.
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Podemos constatar que as elites nacionais não tern urn projeto Para
a nossa nação. Transforrnaram o nosso pals num quintal de interesse
das grandes potencias, onde carnpeiam a especulação financeira e a
desnacionaiizacao. Rifaram a nossa agricultura; não temos uma polIti-
ca agrlcola que preserve o interesse da nossa agricultura familiar, pa-
tronal c empresarial.

Nossa agricultura não tern mais renda. Seu polo dinãmico passou a ser
o rncrcado cxtcrno, e nao mais o interno. Tern algum futuro a nossa agri-
cuitura voltada para o mercado externo, corno o caso do café e da soja,
mas toda -,I agricultura voltada para o abastecirnento interno está numa
crisc scm prccedcntcs. Em urn pals que possui 32 rntlhOes de farnintos,
scguramcntc tcriamcs de ter outro modelo de desenvolvimento, que
priorizasse o alimento Para nosso povo. Assim, o desafio da nossa agri -
cultura scria garantir a producao Para essa populaçao.

F inacreditãvel clue tenharnos crises de comerciahzaçao, dando a irn-
prcssão dc clue tenhamos excesso de oferta. Assistimos recenternente em
flOSSO Estado a uma rnobilizaçao dos arrozeiros, pequenos agricultores,
porciue o preco ciuc rccebem pelo arroz é inferior ao custo de producão.
Para o menos avisado, flea a impressao de que temos urna superoferta,
quanclo ISSO nao é verdade. 0 nosso consurno atual é de 11 rnilhOes dc
toncladas, c a producão é dc 11 nTlilbOes e meio. Portanto, talvcz corn UITI
Sa!arlo lTilflul1i() dc USSI 00,00, jd taltasse arroz no mercacli), C 0 pr()hlerna
cstaria resolvido. () nosso problerna é de distribuicão da renda.

( )utra grande c1uestão SC OS transgCnicos Sao importantes para
combater a forne. Esse tern sido o pretexto usado pelas rnultinacionais
c por aqucics cluc São favoráveis aos transgCnicos. Mas ternos de ter
presente clue floS contararn cssa histOria por ocaSlao cia "revolucao
verde', quando nos impingirarn aquele modelo tecnologico rnaciço
em agrotoxicos c rnecanizaçao. Diziarn que era a Onica maneira de
reSolvermos o problema da forne no mundo.

Passararn-se OS anos, e vimos as conseqüCncias cia revolucao verde: a
Come nao desapareceu; pelo contrario, aurnentou. Ternos hoje 80() rnilhOcs
dc farnintos no munclo. Muitos agricultores envenenararn-se, rnuitoS morre-
ram em consec]ucncia dc intoxicaçOes, outros sofrern ate hoje. \Iuitas cnan-
ças nascerarn deforrnadas, o meio ambiente foi extrernarnente degraciado.

0 cliscurso dc qUC o transgCnico é importante Para cornbatcr a fornc é
urna perfumaria para nos fazer crer que des são necessários. A tome no

mundo é urn problema politico. E urn problerna mundial de distribuicão
da renda. Prova disso é que em vários paIses os agricultores recebem
dinheiro dos governos Para não plantarem. Portanto, corn esse rnodelo
concentrador da renda, o que ha no mundo e excesso de ahmentos, e não
falta. E não serã a transgenia que resoiverã esse problema.

Quando falarnos sobre Os transgenicos corno salvacao Para a fome,
ternos de ter clareza também de que existern muitas descobertas
tecnolOgicas, cientlficas na area da agricultura, que não foram ainda pie-
narnente apropriadas pelos agricultores. 0 nosso problema é fazer chegar
a todos des tecnologia de que já dispomos. E claro ciue muitas vezes ela
não é adotada por ser inadequada para 0 segmento dos pequenos agri-
cultores em especial. Para se ter urn exemplo, -,I produtividade media
do milho no Rio Grande do Sul C de duas tonelaclas por hectare, sendo
que os agricultores de ponta, os mais estruturados, produzem oito to-
neladas no mesmo espaco. Portanto, ternos pela frente urn imenso ca-
minho que não tern nada a ver corn a transgenia.

Quanto aos transgênicos serern estrategicos Para Os agricultores, vere-
mos que não pode ser estrategico para o agricultor aclullo clue 0 torna
prisioneiro das muitinacionais, que o torna reférn e 0 obriga a comprar
todos os anos a sernente casada corn o veneno. Logo, é urna tecnologia
que levará a exclusão Os pequenos agricuitores, na medida em quc não
tern renda, não tern condicOes de comprar a sernente toclo ano e ate por-
que se desestrutura a sua cultura, que é a dc reservar parte do que produ-
zern para o plantio da safra seguintc. Portanto, 0 flOSSO agricultor é jogado
as regras do rnercado por causa da completa ausCncia de poilticas pObli-
cas que ihe garantam renda e bern-estar nesse contexto, em clue a questão
tecnologica também está presente. Tinharnos, sim, de caminhar para me-
Ihorar nosso desenvolvirnento tecnologico, rnas buscanclo urna tecnologi
que respeitasse a cultura do agricultor, seu rneio arnbiente, sua saOde e, cvi-
denternente, a saOde do nosso consumidor. ltstarnos nurn contexto em ciuc a
polmca agrlcola do governo federal C a malor fãbnca dc scm-terra do mundo,
segurarnente: urna pollflca que não dã rencia, não garante o bem-estar e, obri-
gatoriamente, fará urna exciusao rnaciça de agricultores no mcdio prazo. Nes-
se contexto, não adianta colocar a policia em ama dos scm-terra, scm atacar
as verdadeiras causas - e a questao tecnologica C urna delas.

Sentimo- nos muito confortaveis porque -,I posição do t1OSSO governo
tern recebido o apoio dos pequenos agricultores, de suas entidades, corno
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a MPA, a CUT, a Federação dos Trabaihadores na Agricultura, o Movi-
mento das Muiheres da Roca, enfim, movimentos conscientes nos tern
dado apoio e, por isso, ternos a certeza de que realmente, do ponto de
vista estratégico, para os agricultores, os transgénicos não tern o menor
interesse. Para os grandes produtores, que tern sido os nossos adversários
e que alegam que os transgénicos trazern uma reduçao dos custos de pro-
duçao, achamos cjue tern caldo no "canto da sereia", acreditando que
urna multinacional, depois que obtiver o rnonopólio dessa sernente, con-
tinuará a praticar o preco de hoje. Seguramente, esse monopólio imporá
urn preço, que será muito salgado. Acharnos que os aliados de hoje da
Monsanto seguramente pagarão muito caro adiante.

Estamos fazendo urn trabaiho que o governo federal não tern feito: o
dc fiscalizar rigorosamente o cumprirnento da lei que proIbe o plantio
comercial dos transgênicos. Nossos fiscais ficararn reféns desses agricul-
tores médios e grandes por 48 horas ern uma ocasião. Esses agricultores
acham que os transgênicos serão urna grande salvacão e não se dão conta
de que, tao logo a multinacional Monsanto consiga exit0, imporá o seu
preco. Acho que devernos lernbrar, mais uma vez, o caso dos rnedicamen-
tos. Precisamos ter presente o modo corno as multinacionais agem. Tarn-
bern Para os consurnidores, certamente essa questão não é de interes-
se estratégico, porque está em jogo a qualidade do alimento, a incerte-
za de sua qualidade, o risco de alergias, de interação desses produtos
corn os virus existentes no organisrno das pessoas. Não se sabe, por
exernplo, como se dá a degradação desses transgCnicos no aparelho
digestivo hurnano.

So o fato de que os transgCnicos aumentarn os resIduos nos au-
mentos já é suficiente para não terrnos dOvida de que não ha fator
estratégico nessa questao, para os consumidores. Igualmente, o fato
de o Ministério cia Agricultura ter aurnentado dez vezes a tolerância
para o clifosat na soja, corno alimento, demonstra que existe, sim, o
risco de aumento da contàminação dos alirnentos.

Na questão arnbiental, acho que já temos urn acordo, porque existem
riscos ainda náo esclarecidos, corno a questâo da polinização cruzada,
corn a possibthdade da criacão de plantas super-resistentes. Não se sabe
qual e o efeito disso sobre a vida microbiana do solo. Não podemos achar
racional que tenhamos uma tecnologia que nos proporcione uma planta

de interesse econOmico, sobre a qual possamos jogar veneno e mais vene-
no, em qua!quer fase de seu desenvolvirnento.

Ternos toda a autocrItica da revolução verde, nurn passado recente,
que nos dá urn exernp!o de corno essas coisas funcionam. Ternos iniime-
ras experiéncias de organisrnos pOblicos e não governamentais rnostran-
do que é possIvel termos tecno!ogias que vão no sentido oposto a essa
questão de colocarrnos cada vez mais veneno. E, mesmo assirn, estarnos
sendo induzidos a usar essa tecnologia, tinica e exciusivarnente, por inte-
resses dessas grandes corporaçOes rnultinacionais. Tecno!ogias corn uma
rotaçâo de culturas e plantio direto nos apontam c!ararnente que é possI-
ye1 termos urna tecnologia limpa, sern intoxicação Para as pessoas, para o
meio arnbiente e para os consumidores.

Von me reportar rapidarnente ao caso do arroz irrigado no Rio Grande
do Sul. 0 maior Indice para arroz irrigado é o de arroz vermeiho, e ha urna
graminea que se confunde corn o arroz irrigado. Pensar em ter urn arroz
resistente a algum veneno significa o alto risco de essa resistCncia se trans-
ferir tarnbém Para o arroz verrnelho, por se tratar de grarnInea. Portanto, é
urn risco muito rnaior do que no caso da soja. Mesmo assirn, a CTNBio
continua insistindo corn essa pesquisa. E temos outros métodos extre-
rnarnente eficientes para contro!ar o arroz verrne!ho. Urn de!es é o plantio do
arroz pre-germinado, que ganha na cornpeticáo, porque se estabelece mais
rapidarnente e sombreia o arroz verrnelho. Ooutro mCtodo e o p!aritio direto,
e o outro é urn sisterna de rotacão corn outras culturas. 0 dnico rnotivo para
as multinacionais insistirern em ter urn arroz resistente ao herbicida é apenas
0 lucro da venda casada da semente corn esse veneno. Ternos vários rnCtodos
agronOmicos de controle que dispensarn essa técnica.

Por tiltimo, quero falar sobre a questão estratégica do ponto de
vista dos mercados. Evidenternente, ternos sido rnuito criticados ao
!ongo desse periodo de quase urn ano e meio de governo, e uma das
crIticas mais veernentes que recebernos, em Janeiro do ano passado,
quando comecarnos a levantar esse assunto, foi a questão do rnercado.
As pessoas diziam que não havia nenhurn mercado diferenciado, que
era uma utopia, mas hoje o que se verifica é exatamente o contrário.
Os consumidores esciarecidos no aceitarn esse alirnento transgenico,
e essa não é urna questão somente da Europa.

Nessa polémica dos transgênicos, o Rio Grande do Sul está muito
presente na grande rnidia, permanentemente. Foi feita urna pesquisa pela
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, em
que 70% das pessoas disseram estar dispostas a pagar mats por urn ali-
mento não transgênico, mesmo numa situação de crise. Isso mostra a imen-
sa rejeicão a esse tipo de alirnento. J'vlesmo para aqueles que pensarn que
a nossa agricultura cieva ter como polo dinãmico o mercado externo, e
uma burrice o que o governo brasileiro está fazendo. Existe, sim, na Eu-
ropa, urn mercado diferenciado para alimentos não transgênicos, o que é
diferente de urn mercado para alimentos orgãnicos. Não se trata de urn
nicho de mercado, São paIses inteiros que não aceitarn o alimento
transgenico e, portanto, poderíamos ser urn ofertante mundial dife-
renciado de alimentos, o alirnento convencional ou o alimento não
transgénico.

Por isso, está havendo esse esforco monumental da Monsanto e de
outras empresas para dizer que no Brasil tudo já está contaminado por
transgénicos. 0 "New York Times", no dia 17 de maio, trouxe uma
matéria corn muito destaque, dizendo que 30% da soa brasileira cram
transgênicos, dando a nitida irnpressão de que nossa soja é igual a soja
americana e a argentina.

E o quc diz o governo federal? You me valer do que a imprensa diz.
Os jornais publicaram que o rninistro da Agricultura disse que aqui nao
ha transgenicos, c1ue a lei não permite. Convenhamos que é muito cinis-
mo. Na semana passada, estivernos em Paris e, no domingo, o jornal "Le
Monde", que é urn dos jcrnais de rnaior tiragem da Franca, publicou ma-
téria dizendo que eles foram enganados quando comprararn sementes do
Canada c mo sendo não transgênicas e, no plantio, constatararn que cram
transgênicas. Criou-se uma polérnica, porque o Ministério da Satide quer,
simplesmente, a destruição dos 600 hectares plantados, e o Mlinistério da
Agricultura optic alguma resistência. Parece-me que a decisão final foi a
dc destruir esses 600 hectares.

E quando a nossa soja - que C) rninistro brasileiro diz não ser transgênica
- chegar a Europa e for constatado que é transgênica, qual será a opinião
ptiblica européia? Não estarnos livres desse risco. No Rio Grande do Sul,
fizernos urna campanha intensa na grande midia, esciarecendo os agricul-
tores para que não plantassem. Mesmo assim, alguns insistirarn ern plan-
tar. Interditamos oito lavouras e entregarnos o assunto a PolIcia Federal e
a Justica. Na nossa campanha, as cooperativas se envolverarn - 80V0 da

producao da cornercialização da nossa soja são feitos por cooperativas -
e nos informararn, em off,  do volume de sementes que des tirararn das
suas cooperativas e ate de agricultores. E essas sernentes foram livrernen-
te transportadas para alguns estados brasileiros. Então, provavelmente,
em algurn estado elas foram plantadas. Essa idéia que se tinha de que no
Rio Grande do Sul a soja seria transgênica não é rnuito verdadeira. ORio
Grande do Sul é o estado que tern a menor proporção de soja plantada.

Se as empresas que estão cornprando soja no Brasil estão achando que
comprando em outros Estados estarão livres, poderão ter surpresas, e
poderernos ter outros tItulos no "Le Monde" referentes a soja brasileira.
Evidenternente, não desejamos isso, ate porque nos traria urn prejuIzo
rnuito grande. Mas, se acontecer, estarernos corn a consciCncia tranqtiula,
porque fizemos a nossa parte.

Para terminar, perguntaria: Se os transgénicos foram introduzidos no
Pals devido ao acordo na OEMC, a quem des interessam? São estratégi-
cos para quem? São estratégicos para aqueles que os usam corno mats urn
rnétodo de dorninacao dos povos do Terceiro Mundo. E, na seqtiCncia,
são muito estratégicos para as corporacties multinacionais que, por meio
deles, conseguern lucros fantásticos. Não somos contra o avanco da ciên-
cia, e a biotecnologia estã inserida nesse contexto, como no avanco da
medicina e de tantas outras areas. Mas somos a favor desse avanco
nurn contexto de urn projeto nacional, de urn projeto feito para OS

brasileiros. Isso implica fortalecer as universidades ptiblicas, as pesqui-
sas pOblicas, ern fortalecer a nossa Embrapa, as ernpresas estaduais de
pesquisa, reorientando suas linhas de pesquisa, buscando rnétodos que
tornem menos árdua a tarefa do agricultor, que fortalecam a renda e o
bem-estar dos agricultores e, enfirn, que deem qualidade de vida para
quern produz e para quem consorne. Precisarnos de urna tecnologia a ser-
vico da inclusão c não da exclusão, uma tecnologia que busque
agroecossistemas sustentãveis dentro dos princIpios da agroecologia.

Estarnos no canto do Pais, fazendo a nossa parte, corn muitos
dissabores, corn muitas incompreensties, rnas conscientes de que
estamos lutando por uma causa extremamente justa. Os interesses
contrários evidenternente se manifestam nas mais variadas crIticas,
mas estamos muito reconfortados corn o apoio dos agricultores fa-
miliares e dos consumidores.
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Sentimo-nos reconfortados corn as inñrneras ONGs que estão fazen-
do urn movimento importantlssimo, desde consumidores ate entidades
ligadas a agricultura, num trabaiho árduo de esciarecimento, de despertar
a consciência das pessoas para a implicação politica. Não se trata de uma
c1uestão técnica. Do ponto de vista técnico, pode ser que as questöes da
sadde e do meio ambiente sejam resolvidas em médio e longo prazos.
Essa concepcão polItica do governo federal de submissão aos interesses
do FMI, da OMC e do G-7, é que temos de ter sempre muito presente.

A nossa grande mágoa é a postura entreguista e antinacional do gover-
flC) federal, que, mesmo diante da proibicao, não move urn dedo para exi-
gir o cumprimento da lei. Urn governo tao legalista quando quer comba-
ter o movimento social organizado, quando quer colocar a poilcia em
dma, quando quer colocar a Policia Federal para cuidar de prédios pd-
blicos, numa clara intervenção nos estados, nSo rnoveu urna paiha para
fazer cumprir a lei, e, por isso, estarnos extremamente desgastados, no
Rio Grande, perante os agricultores, médios e grandes especialmente.
Mas temos a certeza de que hoje a nossa parte está cumprida. Varnos
continuar nesse caminho, apostando em que a proibição seja mantida e
em que, pela mobilizaçao da sociedade brasileira, consigamos colocar o
governo federal a servico do bern comurn. Sc isso nSo o move, pelo
menos que se coloque a serviço da lei que proIbe o plantio cornercial de
transgênicos no nosso pals.

Mdrcio Carvaiho Rodrigues
Assessor econômico da FAEMG

Não vejo corno falar de producSo de transgênicos ou de tecnologia
scm antes analisar a própria agricultura brasileira. Temos urn PIB total de
R$531 bilhôes; urn PIB agrlcola que corresponde a 10% desse total, res-
pondendo por R$53,1 bilhóes. Quando se analisa o agrobusiness, podernos
ver que etc representa 35%, abrangendo a area antes da porteira, dentro
da porteira e depots da porteira. Temos as exportacôes agrlcolas hoje na
ordem de 36% do PIB, o que representa RS 19,8 bilhöes. As importacôes
representam 11 %, corn RS6,4 bilhóes. Isso trouxe urn saldo nas exporta-
çôes de R813,4 bilhôes, saldo esse responsável pelo fato de o resultado
financeiro do Pals não ter sido muito mais desastroso do que foi.

Enquanto isso, ernpregamos 25,9% da populacSo. Isso significa 18,1
milhfles de pessoas, enquanto o ernprego no agrobusiness é da ordem de
40%, empregando 28 rnilhOes de pessoas.

Sobre a peforrnance n'a agricultura, temos produtos corno o café, que
ocupa o 10 lugar nas nossas exportaçOes. Participarnos corn 35,7%. Te-
mos a laranja, a cana-de-açdcar corn 27,2/, alérn do feijSo, da came bo-
vina, da came de frango, do rnilho, do cacau, do leite, do algodão e do
arroz. Já alcancarnos o 10 lugar na producão de algodão, mas, devido as
politicas ermdneas, estamos hoje em 100 lugar, tentando recuperar essa
importante lavoura para o estado.

Observando a safra agrIcola, ao longo dos dltimos 20 anos, e os recur-
sos destinados a agricultura nesse perlodo, veremos que o volume de ali-
mentos aumentou a medida que os recursos diminuirarn. Houve urna queda
de 19,54% na area plantada e urn aurnento de 16,7% na producao. Não é
obra do acaso, não é magica, é a chamada tecnologia ou revolucão verde.

A Argentina vem, nos tiltimos anos, aumentando acentuadamente a
sua producao. No ano passado houve urna pequena queda pot causa de
problemas cambiais mas, certamente, quando resolverem esse problema,
voltarão as importacfles dos produtos transgénicos corn forca total pama o
mercado brasileiro, corno vém fazendo ha quatro anos.

Por outro lado, ha as irnportacfles de outros produtos agrlcolas, tam-
bern transgénicos, vindos dos Estados Unidos c da Argentina. Diria que
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OS transgenlcos ja cstão incorporados de uma forma OU de outra na dicta 	 cia aos produtos transgenlcos, o que se explica pelas moléstias que five-
do brasileiro, por causa dcssas grandcs importaçöes. 	 ram recentemente, como a encefalopatia espongiforme bovina, a docnça

	

Existcm 56 produtos de transgCnicos no mundo. A soja, o milho e o 	 da vaca louca, que causou panico no mundo inteiro, inclusive no Brasil.

	

algodao são as vedetes do sistcrna. 0 algodão é extrcmamentc importan- 	 Para os agricultores, as vantagens dos transgénicos que podemos citar

	

te para nós. Ternos a canola, a batata, os brócolis, a couve-flor, 0 rcpolho, 	 seriam em termos de ganho de cficiéncia, corno o aumento da produtivi-
o espinafre, a cenoura, o tornate e o morango, entre outros. 	 dade, a redução dos custos da prcdução e meihora na qualidade; da

	

No Brasil, temos algurnas culturas experimentais, corno as dc feijão, 	 rnclhoria da funcionalidade do alirnentc, o que seria a possibilidade de
mandioca, abdbora, banana, cacau, cana-dc-acdcar, café, milho e soja. 	 dotar as commodities de produtos especIficos, corno urna soja corn rnais

	

A area ocupada corn transgcnicos no mundo vem crescendo ano a 	 Oleo ou mais protcIna. Tudo isso poderia ser administrado, proporcionan-

	

ano. Dc 1998 a 1999, os Estadcs Unidos passararn de 20,5 Para 28,7 	 do produtos mais funcionais; da concorréncia externa, pois, corno viram,

	

milhOes de hectares, correspondendo a urn aurncnto dc 40 na incorpo- 	 os transgênicos, no mundo, cstão crescendo em producão e area, C, SC 0

	

racão de novas areas corn os transgénicos. Os Estados Unidos respon- 	 Brasil hear parado, sua sltuação vai hear urn pouco complicada; do crcs-

	

dcrn por 72Y dessa cultura globalmente. Depois vern a Argentina, corn 	 cirnento do rncrcado - crnbora cxista rumor ate bastante ruidoso contra

	

4,3 rnilhôcs de hectares, apresentando aurnento de 1998 para 1999 dc 	 OS transgénicos, a verdade é que ha crescirnentc) no mercado mundial, e

	

55,8, correspondendo a 17° do mercado global. Dc 1998 para 1999, 	 ate rncsmo no Brasil, que já cstá exportando rnilho c soja transgénicos ha

	

passarnos de 27,8 para 39,8 rnilhôes de hectares, configurando urn au- 	 uns trés anos.

	

mento de 44u cm termos dc incorporacão dc areas transgénicas ao pro- 	 Outra vantagern que vemos - e essa tern urn cornponente social - é a
CCSSO produtivo. 	 viabilizacão da produção cm regifies carentes, dotando algurnas sernentes

	

Alérn disso, ternos outros paIscs que ainda cstão piantanclo abaixo 	 dc resisténcia a pragas ou a ccrtos tipos dc clirna, o que possihilitaria clue

	

dc 10 mil toneladas, rnas que carninham Para urna produção maior; e 	 ccrtas rcgifies do Estado, corno 0 Jcquitinhonha c o Norte dc Minas, tam-

	

Portugal, Rornénia e Ucrãnia, clue entraram no processo no ano passa- 	 bern pudesscm ter cssa opçao dc atividade para proporcionar rcnda c tra-

	

do c quc neste ano, provavelmente, a apresentarao resultados cm ter- 	 balho para seus habitantes. Mas o principal rnotivo é o próprio crescimen-
mos de volume de safras transgCnicas. 	 to da populacão, que tern uma taxa dc 1,33 t Y ao ano, sendo quea atingi-

	

Considcrando-sc a safra total, vernos que a cultura de transgenicos 	 mos a marca de 6 bilhOes de habitantes no rnundo. Essa taxa nã() pára dc

	

corrcsponde a 280 para a soja ; o rnilho, 54'0; o algodão, 9°; a canola, 	 crescer, e temos de estar bastante atentos a isso.
9 ; C OS outros prociutos ainda cstão cm crescirnento. 	 hrn rclacaO aos traflSgcnicos, clois rnerCadiOS ficararn bastante dlifcren-

	

0 mercado global die produtos transgenicos no mundo passa (IC 	 ciados: o mercado convencional - Clue nccessita de escala para a produ-

	

US875 rnilhfles cm 1995, a USS2,3 bilhfles, configurand() urn aurncnto 	 ção, tern destino global c regional, custo cada vez major, c prccos, no

	

dc 44 cm relação a 1998.  Espera-se que essa prociucão transgCnica 	 rncrcado internacional, cada vez menores - , C 0 rnercado dos produtos

	

atinja 25 bilhfles de toneladas em 2010, c 8 rnilhfles dc toncladas jã 	 transgCnicos, que tarnbérn tern como caracterIstica a escala de produção

	

em 2005, 0 quc confirma clue a tendCncia realmente é dc aurncnto dos 	 - neccssãria a viabilidade da atividade - tarnbérn se destina a mercados
plantios de transgCnicos no rnundo. 	 globais C reglonais, rnas tern custos C prccos ciecrescentes - C CSSC é urn

	

0 per centual dc accitacão dos transgCnicos no rnundo, como pode- 	 fator C1UC deve scr levado cm consideracao.

	

mos averiguar, é: na China, 79/; OOS Estados Unidos, 78°/; na India, 	 Finalrncnte, temos uma agricultura orgãnica, quc tarnbérn podcria sc

	

na Alemanha, 560; na Espanha, 53%; c no Rcino Lnido, 45%. 	 acoplar na hidropônica. Propicia a pcqucna producao, tcria urn rncrcado

	

Podemos observar djOC OS paIscs europcus são os que tern rnaior resistCn- 	 regional, corn custos e precos crescentes em termos dc mcrcado.
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Em urna pesquisa realizada nos supermercados de Belo Horizonte,
coletamos OS prcços de produtos da agricultura tradicional e da agricultu-
ra orginica. Encontramos diferenças de precos de 151Y0 Para a abobri-
nha, 204 t/ Para a pimenta. Pelo ciue se pode ver, é urn born mercado Para
0 agricultor que resolver investir. Mas ha urn lirnite irnposto pela propria
polItica salarial de governo, ciue insiste em pagar RS151,00 de salario rnI-
nirno. Acredito ciue OS produtos da agricultura orgánica náo viriam a aten-
der ii grande rnaloria da pcpulacao, que vive corn esse salário c nao pode-
na dispor de urn centavo a rnaiS Para adquiri-los.

Entendernos quc o rnundo carninha Para urn Sisterna global de padro-
nizacao, em que deverã haver harrnonizaçao das legislacóes entre paises.
NSo adianta ficarmos tentando harmonizar urna legislacao entre nos, quan-
do terernos dc flOS defrontar 13 fora corn politicas de outro calibre. Seria
rnuitc) mais produtivo se discutIssernos isso, juntos, agora, não fazendo
apenas urna legislaçao ac1ul, Para 5cr discutida 13 fora depots.

Seria ainda muito irnportante urna rnaior utilizacSo do conhecirncnto
cientitico, a introducao dc agendas certificadeiras e regulatdrias, scm in-
fluCncia politica. Igualmente neccssária seria a existCncia de infra-cstru-
tura laboratorial de rccursos hurnanos, qualificada, indispensável para
viabilizar a irnplcrncntac3o e a difusão dos procedirnentos e 0 contiavel
atendirnento ao consurnidor.

F cada vcz maior a c1uandade de produtos Para pronto uso, corn mais
facdidacie para 0 consurnidor. Todos OS procechrnentos cieverao estar obriga-
toflarncnte em llnguagcrn intcrnacional, serern de absoluto reconhecirnento
mundial, observando-se a tcndCncia a supress3o de barreiras sanitárias.

Quanto aos subsidios, C importante registrar que alguns palses inveS-
tern rnuito na agricultura: a Uniao I-uropcia, US$123 bilhfles; os Estados
Unidos, USSI6() bilhfles; o Japao, US$40 biihfles, nurn total de US$325
bifhñes aplicados pclos paises desenvolvidos na agricultura. Enquanto isso,
no Brasil, o volume de recursos C quase zero se cornparado a essas c1uantias.

No Brasil, a velocidade da adocão de novas tccnologias C rnuito
inferior a dos nossos concorrentes. Isso remete àquela Cpoca cia rescr-
va de rncrcado para a inforrnãtica. Ate hole estarnos pagando prcço
alto p01- nao terrnos aberto o mcrcado naquela época e adotado novas
tecnologias. A inforrnática aincia não se popularizou em razao daque-
las medidas adotadas no passado.

Positivamente, urn grupo meihora a produçao, e vende pelo mesmo
preco. Não existe diferenciaçao de preço Para o produtor no Brasil. 0
produtor, muitas vezes, pode buscar urn rnelhor produto - fazendo inves-
tirnentos, tendo urn cuSto ma jor -, e não obter a rernuneração equivalen-
te. Os produtores nSo tern a adequada resposta cornercial. A inddstria
tern alergia a pagar rnais alto pelo rnelhor e, ern conseqOCncia, tarnbCrn os
supermercados não pagarn meihor 3 inddstria pelos seus produtos. Existe
uma desarmonizacão entrc Os agentes cornerciajs no proccsso.

Adorarnos falar sobre padrao internacional. E é rnuito engracado sur-
gir urn assunto polernico como o dos transgCnicos, quando 60¼0 do abate
bovino no Brasil C informal, ocasionando doencas na nossa populaçSo.

I-Ia 20 anos existe urna legislacão sobre tipificacão de carcaca. 0
secretário dcclarou: as Icis existern, mas não são aplicadas, nSo cxiste
fiscalizacão. A Portaria n o  304 não emplacou na grancic rnaioria dos
rnunidipios. Ha visa a crnbalagern da came. Por motivos politicos, essa
portaria ate hoje não vingou.

Ha promiscuidade entre empresa e governo, a Inspeçao sanitária C bas-
tantc precSria. Diria ate que nern existe. E difIcil falar-se em regular dc-

terrninados produtos, se não existe fiscalizacão.
Veamos outro grandc ma!: os investirnentos em pesquisa c cicscn-

volvirnento cm alguns Pat ses C muito grande. 0 que podemos alrncjar
aplicando apenas 0.88 do PIB em pesquisa, tccnologia c descnvol-
vimento? () Canada aplica 2.1"¼); a Franca, 2.4'¼; os Estados Unidos,
2.5 1Y. Parccc-nos quc a clifcrenca não é rnuito grande. Mas, quanclo se
considcra o volume do 1-105S0 PIB e o desses paIses centrais e periféri-
cos, a difcrcnça é brutal.

\ Europa gaba-se de ter o meihor produto do rnundo, a meihor ccrtiiicação
do mundo, o melhor controic sanitãrio do mundo. Entretanto, Os resultados
são a explosão cia BSU, a vaca louca na Inglaterra, a cxplosão (IC dioxina na
BClgica e a cxplosão da contarninaçao da Coca-Cola na Franca.

Os argumentos quc temos em restricao aos transgCnicos scriarn: pri-
meiro, seguranca qualitativa dos alimentos. Isso foi testado, para isso a
populaçao americana serviu. \Tejo_os corno cobaias, e, ate hoje, naO Sc

teve noticia tic algum problcma ocasionado pelos transgCnicos na sac'idc
dos consumidorcs. Outros sac) os impactos ambicntais, cujos cstudos de-
vern continuar a set feitos; a sadde dos produtos - ainda não consegui-

22 - 	 ------- 	 - -- ---- 	 _____________________________________________________________________ 	 23



rnos entender isso, porque acreditamos que eles são mais saudáveis por
serem puros —; questôes éticas e morais, que Sac) de cada urn; concentra-
ção de empresas — é outro forte argumento — mas cia jã existe praticamen-
te em todos os setores econômicos; a liberdade de escoiha do consumidor
— defendernos a rotulagern, para que o consumidor tenha liberdade de
escoiha ao consumir seus produtos; e o antlamericanismo.

Penso clue, quando urn pals tern urn determinado grau de sucesso em
termos cconômicos e socials, isso causa inveja C cirne realmente. Se o
Brasil estivesse na posiçao dos Estados Unidos hoje, cu nao saberia dizer
se deveriamos ter urn comportamento diferente do deles.

0 pior argumento é o oportunismo politico. Não qucro levar a discus-
Sao para esses termos. z\credito que o deputado Edson Rezende esteja
agindo por ser medico e interessado na saüde humana, corn toda razão.

Urn dos problemas cjue vcrnos corn os transgCnicos cstá na forma como
c) conhccimento sobre des foi rcpassado, mesmo scm rnencionar OS erros
dcsastrados da prdpria Monsanto, quc enfiou os pCS pclas maos.

A imprensa cornprou essa história de forma agressiva: "Comida
Frankenstein entra no cardapio"; "Abaixo Os transgenicos" (Programa do
Ratinho); "Batatas transénicas causam dcficiCncia no cCrebro de ratos."
(J ornal Nacional), c outras manchetes mais. A prápria imprensa inglesa
hornbardeou Os consurnidores corn esse tipo de noticla. Dai, tanto pãni-
co, tanta polernica, c a conclusao de que tranSgenicos sac) tccnologia suja,
o quc rcdundou no proccsso da Lniao contra a hbcraçao de traflsgefliCoS.
1\final, os transgCnicos foram aprcscntados a sociedadc corno veneno.
No cntanto, não entendcrnos dcssa forma.

Analisando a histôria, é prcciso considerar 0 tempo neccssario para
clue a sociedade accitc mudancas tecnológicas clue chegarn de repente.
Não sao aceitas de urn dia para C) outro, pois gerarn mudancas sociais,
rnudancas nos negócios, c, 56 por ultirno, na politica. Urn born exem-
plo clisso é a internet, quc foi introduzida de forma rcpentina: a soci-
edacle foi a primeira a assirnilã-la, 0 COfCjC) j ã aprcscnta urna série
dc opçoCS de comcrcializacao cictr6nica, e, postcriormcnte, as mu-
dancas politicas jã sc fazcrn senur, relacionadas a acordos, decretos e
leis. Essas são as mais cicrnoradas.

BIOETICA E
MANIPULAçAO GENETICA
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Fdtima Oliveira
Diretora da Sociedade Brasileira de Bioética

Varnos debater a questáo dos transgnicos, urn tcrna novo. Isso signi-
fica propor para a sociedade mincira urna grande luta clue ha de pressio-
nar o governo para clue resolva veihas questfles c cuicle cias novas, de
maneira clue a populacao não sca cada vez mais pcnalizada.

Vivemos urn rnomento em que os cenarios nacional C internacional
passam por grandes transforrnaçflcs sociopoliticas C econornicas, ciuc náo
apontam saIdas humanitárias para o futuro dos povos, ao contrário, mdi-
cam retrocesso, aurnento cia exclusao social, perda dos clireitos trabaihis-
tas e dirninuição do papel social do Estado.

Ouve-se cada vez rnais falar da figura do charnaclo Estado mInirno.
Estado rnInirno é Estado antipovo. A desigualdade cresce no rnundo
globalizado. A desigualdade econômica está crescendo a urn grau nunca
visto na história moderna. Em palses corno us Estados Unidos, o Cana-
dá, o Brasil e o Mexico e em paIses recCrn-inciustrializados da Asia, a
privatizacao produziu uma deterioracão rápida do setor püblico, urna es-
poliacão grande dos bens da comunidacic c, cm flume (IC urna chamada
responsabiidade fiscal, Inumeros governos, frcqüentcmcntc coagidos por
instituiçfies internacionais de emprestimos, estao cortando us financia-
memos para os tirgâos pflblicos de educacão, saflde e seguranca.

Essa palavra tao em mocia como a gh)balizacao tcrn (IC ser entendida
rnuito bern. Globalizacão C, na realidade, urn eufernismo utilizacio no lu-
gar de trans nacionalizaçao, isto é, a cxpansão scm lirnitcs clas corporaçoes
transnacionais na econornia mundial, em particular cm paIses cm desen-
volvimento. Instmtuicfles multilaterams como a OMC, o III e o Banco
Mundial desempenharn papel dccmsivo nesses plI)ccSS0S. U dc dominio
ptiblico clue essas organizacfies financcmras scquer rcspcitam a ética do
mercado para quern acredita clue o mercado possua algurna.

Essa palavra globalizacão tambCrn tern sido rnumto utilizacla cm dife-
rentes contextos. Tenta-se utilizá-la como sinônimo de intcrcâmbio nos
mais diferentes âmbitos, dc lmberalizacáo cia econornma intcrna c externa,
de abertura e de integração econflrnica e cultural. No entamo, nacla clisso
tern sido suficiente para que perca sua força c seu conteudo original. Não
podemos negar clue, por rnelhores mntencflcs clue tcnhamos, globalizaçao
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e uma palavra quc expressa a interdependéncia econôrnica de econornias
e de paIses, em urn mundo cuo contexto geopolItico ainda é a polariza-
ção entre palses ricos e pobres, entre pafses do Norte c do Sul. F vive-
mos, portanto, sob a hegemonia do que chamamos de globali tart smo.

Na verdacle, g1oban7acao é a expressão mais significativa do neocok)niahsmo,
é o receituano neoliberal do cotidiano dos povos oprimidos.

Ao discutir bioctica e manipulaçôes genéticas, precisarnos
ccntextualizar, saber qual é 0 rnundo em que estamos vivendo, urn mun-
do de ideologia glohalitária, de implementação de polIticas de ajuste es-
trutural e de implantação efetiva do receituário neoliberal. F nesse con-
texto também cjue, antes de discutir bioética e manipulacôes genéticas,
precisamos comprecnder ciuc a neutralidade da ciéncia e de cicntistas é
urn mito superado. Sabemos quc ac1uela figura do cientista cuc s6 procura
fazer o bern, o born e o meihor para toda a humanidade nao existe.

Os cicntistas, hojc, em grande medida, pesquisarn, trabaiham, cob-
cam tcdo o seu poder criador para pesquisar o cjue querem as institu1çes
que ihes pagarn. F entendendo exatarnente 0 contextc) da globalizaçao da
econornia, cia implantaçao de programas de ajuste estrutural c de implan -
tacão efctiva do neoliberalismo e entendendo também cuc o mito da ci-
encia e dc cientistas neutros cstá superado, que querernos discutir urn
pouco essa questao cia biocuca e das rnanipulaçties genéncas.

A bioética hojc, que Iiteralrnente é a ética da vida, é urn tipo de refle-
xac) e de acão ciuc tern crescido muito em toclos Os paIses do mundo. A
palavra bioética foi usada pela prirneira vez em 1971 para se referir a
moralidade das pesquisas em biologia. Trata-se de urn neologisrno cunha-
do cm urn coritexto dc crisc nos rneios cientificos, dcmarcando assirn 0

reencontro clas ciéncias cia natureza corn a filosofia. Atualmcntc biocuca
é urn campo (IC luta Clue aglutina diferentes rnovlmcntos sociais C perso-
nalidacles dernocrãticas. Suas origcns são, dc fato, Os caminhos Clue bus-
cam garantir a cidadania cm espacos e mornentos nos quais as pessoas Se
encontrem em gcral vulneráveis na busca da satide OU cliante cia ciéncia.

Atualrncnte a bioética tern scu campo sernãntico delincaclo C 6 unia
disciplina 1ã existente na rnaiona das escolas de sadde, na area de hurna-
nas dos Estados Unidos, cia Europa e do Brasd.

Quando crnpregamos a palavra bioética, estarnos falando dc algo clue
nac) c rao-sornente urna disciplina hurnanitária a rnais nos cursos cia area

das ciências biológicas. A bioética também não é uma torre de rnarfim a
mais para abrigar rnédicos, biólogos ou as diferentes doutrinas deIstas.
Não é mais urn feudo da filosofia ou da teologia, ou mais uma associação
de juristas e legisladores. F obviarnente não se confunde corn a deontologia
ou corn a ética rnédica. A ética médica ocupa-se das posturas do profissi-
onal medico relativas ao exercIcio da medicina no cotidiano, das relaçfles
profissional - clientela e da moralidade da ética nas pesquisas. A ética
médica aborda tao-somente a conduta profissional.

A bioCtica tern duas faces: urna é essa face de disciplina, e a
outra C uma face anterior, que fica urn pouco escondida. Mas, ba-
sicarncnte, a bioética é urn rnovimento social na busca do born e
do melhor para o ser hurnano. A bioética tern diferentes carnpos,
entre os quais rncrcccrn destaquc: sadde e direitos rcprodutivos, a
questão cia concepcão, cia contraccpcão, da esterilizacão, do abor-
to, da infertilidade; as novas tecnologias reprodutivas conceptivas;
satide c clircitos sexuais; saticle pdblica; transplantcs; docntes ter-
rninais; eutanásia e rnanipulaçties genéticas.

Do pcnto de vista do carnpo das rnanipulacties gcnCticas pam a bioCtica,
somos dc opiniao que, atualmente, entender urn pouco dc genCtica C condição
absolutarnente indispensãvel para o exercIcio da cidadania, pois a hurnanidacie
vivencia em divcrsos setores cia vida social, cientifica e pohtica, novas situaçfles,
problemas cm fasc die dcfinicão, exigindo solucOes que tern a genCtica corno patio
de frmndo ou pebo menos corno parte integrante de muitos cenanos ciccisivos.

Na area da pcsquisa cm geral, e da genética cm particular, C quasc
irnpossivcl dernarcar 0 que C pesquisa e o que é terapCutica tcstada, apro-
vada e segura. A rapiclez corn que a pesquisa básica transtorma-sc em
produto comercializado ciepende de rnuitos fatores, desde a avidcz do
pioncirismo e do bucro ate as pressOes de grupos organizados em tomb dc
determinadas doencas. Dc fato, essa rápida e, as vezes, intcrnpcstiva trans-
forrnacao cia pescluisa em procluto possibilita abusos. Talvez todos aqui
tenharn ouvido urna noticia em fevereiro cleste ano dc ciuc 0 governo
irlandCs vendeu as inforrnacties genéticas dc toda a sua populacão, ou
seja, de 270 mil pessoas. Sahcrnos que os governos não devem, rnas sabe-
mos que podcrn clispor do patrimCnio genético das pessoas. Fstamos vi-
vendo em urn niunclo em que, se a pessoa não tern direito ad) seu prfiprio
gene, se não C ciona dde, 0 que resta para cada urn dc noY Isso signitica
que podemos ter chegado ao tim cia privaciciade genCtica hurnana.
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Outra noticia, que tivernos no dia 6/4/00, foi a finalização do
mapeamento C seqüencialmente do genorna hurnano pela empresa priva-
da nortc-arnericana Ccicbra Genornics. A revista "Exarne" desta sernana,
que saiu ontern, tern como reportagern principal: "A Genética: 0 Negó-
do da Vida. Ida tala sobre essa tentativa de apropriacão, por parte dc
empresas privadas, do genorna hurnano.

Nesse debate sobre a genética, temos de pensar urn pouco sobre OS
impactos previstos c as especulaçôes sobre as rnanipulaçôes genéticas
contemporaneas. Evidenternente, existem produtos dteis e irnediatos dos
estudos sobre a genética ern todas as areas: são diagnósticos mais preci-
sos das doencas genéticas, trazendo talvez ate a cura de algumas delas. Mas
nunca é dcrnais duvidar, pots o rnaior sucesso da engenharia genética são as
prornessas, e 0 rnaior sonbo continua sendo concretizá-las, o ciue não tern
acontecido. Gosto sernpre de citar, porque me diz respeito ern particular, por
ser urna estudiosa do assunto, o exernplo da anemia falciforme, que é a doen-
ça genética mais cornurn da populacao brasileira. Trata-se de urna doenca
prevalente em populacao negra, onunda da Africa.

Fora ,I o Brasil é o pals que concentra 0 niaior contingente dc
populacao negra, C I LIC corresponcle a 4CYY do total. F 6Y cia populacaO
negra são portaclores dc anemia falciforme, que foi a primeira doenca
molecular humana a ser descoberta, ern 1910. Todos os estudos do c'ue se
conhece hoje corno gcnética molecular foram feitos tendo por matéria-
prima a célula falciforme, mas ate hoje, apesar de todos os avancos da
genética molecular, não ha uma iinica pesquisa em andanienro sobre a
anemia falciformc. Por qué? Porc 1ue os negros não fazern parte do merca-
do em nenhum lugar do mundo, e a indristria farmacéutica C OS
financiadores dc peSc1uisas não tern o menor interesse em incentivar pes-
quisas direcionadas a c1ucm não vai poder comprar Os seus produtos.

Ao mesmo tempo, a esperanca dc cura que a genCtica traz agrcga-se
urn biopoder incomcnsuravel, decorrente das possibilidades de
militarização, dc métodos tecnoldgicos refinados dc cerceamento da ii-
berdade, die aurncnto cia opresSãO racial étnica e da opressao de genero,
além do podcr decorrente do saber fabricar e manipular a vida, por melo
da transgcnicidadc, do hibridismo e da clonagem.

TambCm precisamos avaliar critericsamente as clirnensfles soclais, eu-
cas e economicas, porc1ue, alCm dos riScos ecolfigicos, sanitãrios e finan-
ceiros, ha uma cultura do silCncio por parte dos govcrnos e de alguns

redutos de cientistas. Essa cultura do silêncio inviabiliza urna cultura de
biosseguranca, posto que toda e qualquer nova hipótese ou indlcio de
avanco nas pesquisas é alardeado como algo conclusivo e verdade incon-
testável. Todavia, entre os cientistas, aumentam os questionamentos ci-
entIficos e éticos sobre OS megaprojetos da genética. Em relacão aos
transgênicos, nao temos mais drividas de que a cornunidade cientIfica
está literalmente dividida, e acho que, quando isso acontece, devemos ter
no rnInimo a humildade de refletir mais sobre o assunto.

Em Minas Gerais, ha algo que me preocupa muito. Essa é a quarta
oportunidade c1ue tenho de ouvir técnicos da area dc agronomia no Esta-
do, e me surpreende o hermetismo do discurso dessas pessoas, que não
estao abertas ao novo. Esse é o probiema de não quererem ciiscutir, por-
que, embora esperemos que 0 governo tome uma posicão sobre o assunto
O mais rápido possIvel, isso ainda não aconteceu, mas, quando os tCcni-
cos de órgãos governamentais falarn, passam a impressão de que o gover-
no ja tern urna poSicão, de que a sua é urna posição governamental.

Não podemos mais aceitar que determinados especialistas e tecnicoS
passem a idéia dc que São clonos do monopolio da verdade e da ética.
Esse C urn discurSo ciesacreditado, porque o mundo intend) esta debaten-
do. 0 mundo inteiro tern düvidas. Existem novas pesquisas e dados sobre
isso. F cia maior importancia entendermos que, em ciCncia, o fato de que
algo não esteja provado náo Significa que não exiSta.

0 debate sobre OS tranSgenicos nos traz ainda urn daclo novo, o cia contami-
nacão da colza. \Iuitos dos cientistas que trabaiham na inter-relacão cntrc genes,
organismos e mcio ambiente, cm termos de ecologia ou avaliaçao dos fiScd)S,

questionarn cada vez maiS a validade ciendfica de niuitas (las prcmissaS basicas
que compoem 0 paradigrna da engenharia genéca e demonstram cada vez
mais prcocupacocs corn 05 efeitos potencialmente graves de suas aplicaçfics.

Fazer prcviSocS C algo problcrnatico, C C nccessaflo quc se tenha es-
pecial cuidado antes de cniitir conclusCes. As previsflcs podem frustrar-
se, porque os genomas die todas as populacCes de organiSmos nao São
estãveis, cStão sujeitos a rniãltiplos processos descstabilizaciorcs, de ma-
neira que o gene transfcricio podc mutar, mudar Ce posicão, recombinar-
se dentro de urn genoma, como no caso da colza, e transferir-se para
outro organismo e ate para outra espCcie.
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A crescente preocupação da opinião püblica pela falta de esforços dos
governos em regularnentar os perigos da engenharia genética está, por-
tanto, bern fundarnentada. Odeterminismo genétiico, a idéia de clue genes
estãveis determinam OS caracteres dos organismos, de maneira simples -
exceto no caso de rnutaçóes esporádicas e causais, clue são imunes as
influéncias arnbientais e passam intactos de urna geração Para outra - e
uma idéia ec1uivocada.

z\ estabilidade da heranca e da reproduçao estável de organismos nao
reside na estabilidade de seus genes. E bern mais distribuIda em todo
sisterna dc desenvolvimento inerente ao meio arnbiente ecologico.

Em outras palavras, a vida e inerentemente, irredutiveirnente
bolIstica. Nao é possivel dizerrnos se a cornposição genética de urn or-
ganismo OU 0 flCiO ambiente determinam as rnudanças, P°-' des São

in tc rd c Pen den te s.
Diante da constatação de clue alguns seres hurnanos estão em certa

meclida (IC posse da linguagern da vida e da chave da criação, e, segundo
des, ate da cvolucão, compreender os fundamentos da genética clássica e
da gcnCtica molecular é urna nccessidade para o exercIcio da cidadania no
seculo XXI, POIS São areas clas biociéncias capazes de interfcrir no coticli-
ano de nossas vidas Para conjugá-las no presente, no passado e no futuro.

i\spirar a viver corn dignidade na era do DNA faa ernergir o veiho
sonho de uma sociedade de justiça e de igualdade social e polIuca.

Torna-sc evidente, cada vez mais, clue o desenvolvimento cientifico e
os avancos tecnol('gicos não poderao estar a serviço do bem-estar cm
socicdadcs exploradoras C opressoras.

\ modernidade cientufica c tccnológica, para estar a serviço da huma-
nidacle, exige a construção de urn mundo onde a justiça social, a cqüidadc
entre OS gcneros e grupos raciais étnicos sejarn o esteio, posto quc a auto-
nomia, a justiça e a bcneficCncia em plenitude são refercnciais poéticos,
inconcreuzaveis no ãrnbito das sociedades excludentes.

Lspccificarnente sobre scguranca alirnentar, urn aspecto bioctico
indispcnsãvel na abordagem dos alimentos transgenicos é que ha rnui-
to o que fazcr, o que saber. As inforrnacôes são escassas, poucas pes-
soas cntendcrn do assunto.

A rotulagem para Os alitTientos transgCnicos, clue considcramos funda-
mental, nao subsutui as questáes de biossegurança. A rotulagem tãc-so-

mente concretiza o direito de saber, e juntarnente corn o certificado de
origern, clue também é urna forma de rotulagern, é urna conquista demo-
crática, mas não substitui as questôes da biosseguranca. AlCrn de ser urn
direito do consurnidor, a rotulagern tern urn componente ético importan-
te, clue é a necessidade de respeito as convlccoes dc vegetarianos e gru-
pos religiosos, clue não cornern produto algurn de origern animal ou não
comern deterrninados animais, e dos grupos clue tambérn defendern os
direitos dos anirnais e não os aceita corno alimento.

0 argurnento de clue o gene animal não é urn animal é mnais urna figura
de retórica. E fato cientIfico clue a transgCnese é germinauva. Logo, trans-
fere rnesrno a inforrnacão genCtica original. Então, urn gene animal, ao
ser inserido num vegetal, leva consigo a informacão genCtica animal.

Para encerrar, gostaria de dizer que, ao contrário do que foi dito
aqui, existern muitas pesquisas em anclamento e muitas evidCncias de
clue os anirnais transgenicos não são inocu()s para a saude humana. ()
fato de defenclermos a realizacão de rnais pesquisas sobre as repercussfles
para a saCde humana, ao contrário do clue falam c pensam, não significa
qUe sejamos dinossauros, anticiCncia ou antitecnologia. Estamos defen-
dendo a ciCncia, estamos defendendo a pesquisa. E contraditorio clue
cientistas sejam contra a pesquisa. Querernos ter seguranca, direito de
saber e defender o futuro das geraçfies que chegarao. Podemos fazer col-
SAS, hole, clue teráo repercussfies muito graves no tuturc) da bumanidade.
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0 IMPACTO SOCIAL E ECONOMICO DAS
NOVAS TECNOLOGJAS



David Hathaway
Economista e consultor em Agroecologia

Vou falar sobre us aspectos socioeconômicos dos transgênicos no con-
texto global. Quero contribuir para o debate fornecendo urn contexto da
eccnomia polItica em relacão as novas plantas transgênicas, que estão
entrando na agricultura em alguns paIscs.

Os locals mais ricos do mundo em biodiversidade, em recursos
genéticoS, estão proximos a linha do Equador e, embora se)am us mais
ricos em recursos naturais, sao us mais pobres financeirarnente: parte
da Asia, da Africa e da America Latina são us grandes doadores de
germoplasmas, recursos genCticos de plantas agrIcolas. Como sabe-
mos, a nova revoluçao biotecnológica tern como matéria prima us
genes. Dc fato, ha muito tempo, as indüstrias sementeiras do mundo
vCm adquirindo do Terceiro Mundo seus recursos genéticos, mas quern
us usa e consume são a Europa e a America do Norte, que constituem
uma pequena parte dos doadores de germoplasmas.

Temos uma lista de material biológico brasileiro depositado em urn
centro cientIfico norte-arnericano, conhecido pela sigla ATCC. Todo esse
material, livremcntc coletado no Brasil, C patenteado por empresas ame-
ricanas, japunesas e européias. Temos ate a hévea, uma borracha brasilei-
ra, clue é patenteada por empresa americana.

Esse é o contexto geral em clue se dã o clesenvolvimento da tecnologia,
dI UC nos interessa discutir aqui, hoje.

Os palses mat's ricos do niundo en_i espécles de plantas São Brasil,
Colombia, China, Venezuela, Sul cia Africa, ex-União Soviética, Indonesia,
Peru e Mcxico. Variarn dc 2() a 55 mil as espécies de plantas nativas em
palses corn rcndas per cqpifa dc, no mãximo, USS9 mil por ano, como é 0
caso da ex-Uniao Soviética, e, na rnaiuria, USS1 mil a USS2 mil.

Em contrapartida, us palses mais ricos em tern_ios financeiros são pobres
em recursos genCticos. Esse é ü desequilIbrio quc continua valendo hoje.

Temos dados mais OU menus recentes, da n_ietade dos anos 90 para cá,
quc mostrarn a tendCncia da concentracáo industrial do mundo, corn fu-
sOcs c aquisiçOes entre grandes empresas. As cifras relativas a fusOes,
para que grandcs cmpresas globais ficassem maiores aincla, corn a absor-
ção tie outras, situavarn-sc entre USS100 bilhOes a USS200 biihOes no
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inicio da década de 90, e já estavarn chegando, em 1997, a US$800 bi-
lhñes. Esse valor representa urn PIB brasileiro.

ja Sc sabe clue, de 1999 ate agora, os valores das aquisiçôes atingern a
aproximadarncnte USSI,5 trilhão. A concentracao do poder econôrnico
cstá ocorrendo dc forma cada vez mais acelerada.

Para dat a idéia de corno as biotecnologias entrarn no contexto de
globalizacao geral e das rendéncias clue já vimos, repetirnos a citacão do
prcsidcntc da Monsanto na revista americana "Business Week", em abril
dc 1999: "Quando falamos em plantas transgénicas c nas empresas res-
ponsavcis por clas, cstarnos falando de trés das rnaiores indéstrias do
mundo, ou scja, agricultura, alimentos e saüde."

() airJbnsinecs, clue seria agricultura - alimentos, algodão c outras coi-
sas - já rcprcscnta 38 do PIB brasileiro.

Sc agrcgarnos a satide, incluindo não so a indtistria farrnacéutica, mas
tambérn a indstria de hospitals, clue Sc privatizarn cada vez mais, c de
seguros dc sa'idc, tambérn sob as asas dos mesmos bancos e das rncsrnas
empresas quc dorninam as hiotecnologias da indüstria farmacéutica, ye-
rcrnos clue ha urn conjunto (IC rnudancas em curso clue lcvarã a intcgraçao
cssas trés industrias, que agora operam corno setorcs separados.

i\ntcs de cntrar na concentraçao das empresas e no periil dessa
indüstria (10 ponto de vista global, falamos em grande inovacao da
revolucao biotcconologica.

1-la biologos C agronornos participando deste evento, rnas imagino clue
pelo rncnos a metade cleste ptiblico culto e especializado no assunto nao
tcnha visto ainda corno Sc faz urna planta transgCnica.

T\ao cstamos falando (IC cntinuacão do mclhorarncnto CIUC SC fazia
antes, CJUC é polen na flor, reprodução sexuada ou, no maxirno, reprodu-
cáo assexuada, pegando-se apenas os pedacinhos de batata, a maniva da
rnandioca C outros clue se reproduzern naturalrncnte, dc maneira
vcgctativa, dcsdc a existCncia das plantas na Terra.

Nao é isso mais. ;\ troca de inforrnacão genética que ocorre dc mane!-
ra sexuada entre plantas passa hoje a acontecer pela mao do homern,
diretarnente, sob o ponto de vista molecular.

Vejamos, eSqucmaticarnente, corno se faz uma planta transgénlca. Fa-
larernos de urn dos meios usados. Tomam-se instrumentos e proccssos
bioc1uImicos, clue permitem separar, de qualquer organismo no mundo -

planta, animal, microorganismo, bacteria, fungo - urn pedacinho de DNA
- clue é a unidade básica clue reproduz a informacão genética de uma
espCcie - , e, usando uma bacteria chamada agrobacteiurn, corta-se o frag-
mento de DNA corn enzimas do organismo original para insert-lo no
plasmIdeo. PlasmIdeo não é o nticleo. E urna parte clue carrega a inforrna-
çao genética dentro da agrobacteuizirn, clue corneca a crescer e se multiplicar
em laboratório. São, então, misturados a uma cultura dc cClulas. A planta
é cortada em pedacinhos, e é feita uma sopinha, corn alimcntação certa
de sais rninerais e outros nutrientes. Como base, as células se multiplicarn
todas por igual nurna placa de Petri no laborattirio.

Mistura-se, por exemplo, a cultura da agrobac/erimii já contendo gene
de DNA de urn peixe clue resiste ao frio das águas do Atlãntico Norte ac)
gene de urn morango, para clue dc resista a geada no Rio Grande do Sul.
E urn exemplo hipotético, mas, na pr-, 	 existem coisas parecidas.

Ao penetrar nas várias culturas de cClulas da planta, a arobactethim

transfere o DNA do plasmIdeo Para suas cClulas. Fisse fragrncnto novo
de DNA - do peixe, por exemplo - termina Fixando-se no nticleo da
planta alvo e se incorpora em urn dos cromossorncs, substituindo par-
te do DNA original. A célula de planta transformada corn o novo DNA
- corno o do peixe do nosso exernplo - é cultivada para criar peciuenas
plântulas na placa de Petri. Essas plântulas são trans piantadas para o
solo, onde passarn a crescer e a sc reproduzir dc maneira convencio-
nal, como outras plantas qualsquer.

São usadas outras técnicas, como a de canhOcs. Pistolas de gene born-
bardeiam a placa de Petri corn a cultura de células (IC plantas ou die outro
organisrno. A partIcula de ouro ou de tungsténio que é hombardeada para
dentro dessa cultura acaba entrando no DNA daquelas células. Não se
sabe clireitc para onde váo. Dizcrn qUC é urn processo rnwto preciso.

Na verdade, cortam o DNA original dc mancira precisa, rnas, quando
o gene entra na planta, rião se sabe sc vai cair dentro ou fora do nücleo,
dentro do cloroplasto, se vai para onde ha DNA tambérn, ou se vai para
dentro do rnitocôndrio de uma célula de planta. Náo se sabe em clue
cromossoma vai pegar, qual o gene será substituido, mas se a planta, cres-
cer e expressar a caracterIstica desejacla, o engenheiro genético nern se
pergunta aonde é que o gene foi parar. Sc deu certo, otirno. Quando se
identifica o local onde o gene foi parar, náo se estuda qual foi o gene clue
saiu e cival a relacão desse corn os outros do organismo.
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Tomemos o rioVo congiomerado de sementes, drogas e agrotóxicos
que constituem as empresas globais, que se auto-intitulam de indfis-
tria da vida. Nós, os economistas, estamos acostumados a ver divi-
sócs setoriais ncsse congiomerado formado por empresas que traba-
Ihavam na quimica fina, em geral.

1 difIcil manter dados atualizados a esse respeito, porque a situa-
çao muda o tempo inteiro. A Pioneer era a major empresa scmcntcira
do rnundo cm serncntes. Foi adquirida pela DuPont, crnprcsa de qul-
mica fina dos Estados Unidos e continua sendo a major do mundo. A
seguir, vern a Monsanto, cujas vendas, por estimativa, deveriam se
cquiparar, cm outubro (IC 1998, as da Pioneer, corn USSI,8 bilhfles. Já
a tcrccira cmprcsa da lista de 1998 fundiu a divisão sernenteira c de
agrotoxicos corn a Advanta. A Zeneca juntou-se corn urna ernprcsa
sLieca C outra holandesa para criar a Advanta. A Zeneca, por sua VCZ,
era a ICI, qUC é farnosa pelo Grarnoxone Paraquatil, o herhicida rnais
venenoso quc a hurnanidade já conheceu.

A Novartis fundiu-se, no inIcio deste ano, corn a Advanta, criando a
Si ngcn ta.

i\lguern poderia fazer urn estudo de psicologia iingufstica, para expli-
car por CIUC todas essas ernprcsas estão tomando nomes latinos ou gregos.

JA a Avcntis, empresa farrnacéutica, que antigamente era I lompulanc,
fundiu-sc corn a I-locscht, (jUC jã tinha tido 0 nome de i\grevo.

Nos ultirnos cinco anos, o processo de fusão e de muclanca de nornes
tcm sido rnuito rápido. A atual juncão da Hompulanc corn a I Ioescht
criou a rnaior crnprcsa de produtos farrnacéuticos no rnundo, C suas
vcndas, cm 1997, chegararn a quase USS14 bilhfles, seguida pela Merk,
pela Glakson c pcla \\lIcornc. A Novartis, de terccira, passa a set
civasc a scgunda rnau)r crnpresa de sementes do mundo. A Advanta e
a Novartis, nos setores farmacéuticos, na fusão que criou a Singenta,
continuam separadas.

A novidadc é quc a Monsanto, que não era das rnaiorcs ernprcsas
farmacéuticas, fi adc1uirida, no inIcio deste ano, pela empresa amen-
cana Pharmacia, qUC é forte no rarno farmacéutico C cujas vendas,
j untando-se as da Monsanto so no sctor farrnacéutico, teriam sido, ecu
1997 ' (IC LSS9 bilhocs.

As maiores empresas de agrotóxicos são as que já citamos: Aventis,
Novartis, Monsanto, DuPont, Advanta. A Dali já está no setor de semen-
tes transgênicas também.

o clue está havendo no mundo corn as plantas transgénicas? Te-
rnos dados relativos a trés anos, C OS principals palses produteres de
sementes transgénicas no mundo são Estados Unidos, Argentina
Canada, nessa ordem.

o total mundial, em 1997, foi de 11 rnilhfles de hectares piantados
corn transgénicos. Em 1998, foram quase 28 milhfles de hectares. Em
1999, estima-se que haja maiS ou menos 40 milhfles de hectares planta-
dos corn culturas transgénicas no mundo inteiro. Parcce urn crescirnento
rnuito grande, mas e importante notar quc essa area estã cinccntrada em
trés paIses. Exceto a China, que cresceu dc menos dc 100 mil hectares em
1998 para 300 rnii em 1999, esse aumento do cultivc) dc plantas
transgénicas não está se expandindo significativarnente pelo mundo. F
urn fenömeno de importãncia apenas para trés tinicos paIscs: Estados
Unidos, Argentina e Canada.

Outra expressão dessa concentração é o controle de mercado das se-
rncntcs transgénicas dentro dos Estados Unicli)s. Em 1998, uma so cm-
presa, a Monsanto, já vendia as sernentes para 88i cia area plantada. Era
scguida pela empresa aiemã Agrevo e pela suIça Novartis, que ficavam
atrãs, corn 12% apenas.

o crescirnento nos flitirnos anos foi muito alto. Para a indi.istria da
vicla, em nivel mundial, em 1994, nos Estados Unidos c no mundo, havia
0% da area agricola plantada corn transgénicos. Cinco anos mats tarde,
cm 1999, somando-se as areas de soja, milho C algodao, jã sc atingia 50i
cia area plantada. A expansão foi muito rapida, mas lembremo-nos de clue
isso foi so naqueles trés paIses.

Nessc aspecto, já estarnos falando em futuro. Vou passar alguns
dados para mostrar que o futuro é quc estã mudando. Em estudo, pu-
blicado no final de 1999, ha menos dc seis mescs, a projeção é de
USS3 biihOes para o ano 2000, USS8 bilhOes cm 2005 c USS25 bi-
IhOes em 2010, em dados atuahzados por mum. 0 mesmo estuclo, da
rnesrna fonte, publicado urn ano antes, no final de 1998, informava 0

seguinte: projecão de USS20 biihOes para 2004 e de USS 7 5 bilhOes
para 2020. Isso significa clue as fontes estão admitindo urna queda
nos valores estirnados para essa indOstria no futuro.
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Isso se expressa também em estudo publicado ha dois meses pelo De
partamento de Agricultura, nos Estados Unidos, o USDA. 0 tItulo é "Op-
çao por cultivares biotccnológicos". 0 levantamento Ioi feito pelo gover-
no norte-americano e publicado no final de marco deste ano. Qual foi
efeuvamente a area plantada cm 1998 e 1999 e qual a projecão dos agri-
cultores, que ncssa época já estavarn comprando suas sementes Para 0

am) 2000 Vernos que ha urna queda projetada, em termos gencralizados.
A area dcstinada a plantacao de rnilho - que tern várias caracteristi-

cas: resistcntc a insetos e a herbicidas -, vinha crescendo de 30'o do total
da area plantada cm 1998 Para 33°o em 1999. Esse ano o governo amen-
cano estirna CIUC So SCraO plantados 25/, porcue as vendas norte-ameni-
canas dc rnilho Para a Europa despencararn em mais de 70 nesses
mos anos, ponquc OS europcus nao querern mais rnilho transgénico. Isso jã
cstá aparcccndo nas cifras.

Para algodão, a diferenca é menos drarnática, porque Os europeus tal-
vcz nao façarn tanta questao, mas mesmo assirn vernos quc 0 crescirnento

pcqucno c multo mais lcnto, no uso do algodão resistente a insetos corn
o gene do bacilo Turingcnccs: de 13 1)/"O em 1998, Para 16Yo e Para ITY0 flu

pro)ccao feita Para cssc ano. 0 Indice de resisténcia a herbicidas cal dna-
maticarnente. Na cornbinacao dos dois, ha algumas vanicdadcs quc já tra-
acm os dots genes; a planta é resistente ao inseto e tambérn ao herbicicla.
Mas, em termos gcrals, enquanto houve urn crescirnentc muito grande de
1998 para 1999, ha urna queda esse ano.

Corn rclacao a soja, a importancia econórnica, esse ano, so existe am-
da cm rclacao l soja resistente a alguns herbicidas diferentes, principal-
mcntc o glifosato. Depois de urn aumento signiticativo de 1998 Para 1999,

ternos urna C1 ueda nos principals estados. Desse contexto internacional,
temos dc tmrar alguma conclusao e mostrar corno está a cluestao no Brasil.

Ternos dados de meados de 1999, e talvez des já tenham evoluido
corn mais compi-as. Não pude atualizar, rnas já dao urna idéia do quc
ocorre nas empresas scmcnteiras brasileiras compradas pnirneiro pela
Monsanto: a FT - Francisco Teresa\va - era a ünica empresa privada
cl ue fazia rnclhoramcnto de soja no Pals; a Agroceres, a Cargil c a
Brascal hoje pertencern a Monsanto; a Delta Empiric c Maeda, quc
vao juntas no trabaiho corn algodão transgenico.

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, MItila, Riheiral, Fartura, Para
servirem de velculos já estabelecidos no Pals Para a venda de semen-
tes de arroz, rnilho e soja. A Agrevo tern a perspectiva de trabalhar
principalmente corn arroz transgenmco.

A Dall, que mencionei antes, no Brasil, pegou a Dinarnilho, Sernentes
Colorado, a parte de rnilho do Teresawa, da Scmcntes ET, Scrnentes Atã
e Sedal. E a DuPont, que, em nivel mundial, pegou a Pioneer, e uma
ernpresa de soja brasileira charnada Dols Marcos.

Essa é a penetracao das grandes empresas ate rneados do ano passado,
no setor de sementes brasileiras, ja se prepananclo para trabaihar corn
transgCnicos sob o regime de protccao de patentcs. \'anias dclas ja estão
vendendo sementes convencionais. Nao SCI se 1550 foi dito clararnente
aqui, mas é importante enfatizar que ate hoje nao hA nenhuma sernente
transgénica autorizada no mercado no Brasil. Se essas ernpresas cempra-
rem sernentes da Monsanto, da Novartis, não sao transgcnlcas.

Ouvimos hoje de rnanhá que o Brasil ja esta importando a!irnentos
transgCnicos e que ate hoje nenhurn brasilciro rnorrcu por ten cornido
rnilho ou soja transgCnica irnportacla dos Estados Lnidos. Talvez seja
vcrdade, mas o certo é que ninguCrn sabe, porquc nao ha testes. Te-
rnos Os dados so ate 1998, porque nao pude atualizá-los Junto a fonte,
que é 0 Mmnistério da IndOstria e CornCrcio, o CCEX. Em claclos ofici-
ais, o Brash, em 1996, importou 90 mil toncladas; 70 mil toneladas
em 1997, e de novo 90 mil toneladas cm 1998. F so houvc uma auto-
rizaçao da CTNBio, todo o resto é ilegal, rnas esta nas cifras oficiais.
Da Argentina, o Brasil importou olco de soja bruto.

Que não me venham dizer que 0 OICO de soja nao ten) DNA da soja
transgénica, não importa. A lei brasilcira de biosscgurança exige que So

pode haven irnportaçáo de produto transgcnico ou de denivaclo de
transgCnico se for autonizada pela CTNBio, a Cornissao TCcnica Nacmo-
nal de Biosseguranca, sobre a qual vao ouvir falar bastante arnanha a
tarde, principalmente. Tudo usso que é mn)portado da Argentina é absolu-
tamente ilegal, passa ao largo de qualqucr fiscalizacao corno transgCnico,
e a (;TriNBuo não toma conhecirnento, muito menos atitude. Sao farinhas,
peletis, bagacos, resIduos de soja, protcinas dc soja en) po Para o pessoal
rnacrobiOtico fazer dicta especial.
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0 mesmo ocorre corn o rniiho da Argentina e dos Estados Unidos,
que trn urna parte transgênica, corn a lei de biossegurança ern pienc) vi
gor, corn a CTNBio cm funcionamento. A irnportacSo de rnilho, já cm 98,
havia disparado para urn 1,5 rnilhSo de toneladas de rnilho duro arnarelo
oU ern grao. Havia outras espécies tarnbém subindo: arnido, oleo de rnilho
dos Estados I'nidos c do Canada.

I Iouvc duas irnportaçocs autorizadas pela CTNBio. 0 resto é total-
rnentc ilcgai, c as autoridades nSo querern saber. Estarnos consurnindo
transgenicos sirn, mas nSo é por trabaihos corno esses cia (2TNBio, e sim
pclo fato dc quc cia nada faz para cumprir a lei pela qual é rcsponsávci. A
CTNBio 97, 98, 99 autorizou quase 800 ensaios no rncio ambicnte corn
plantas transgénicas. Quasc todos para a resisténcia a herbicidas, depots
para rcsistência a insctos, qualidades agronôrnicas apenas c aiguns rnistu-
rando rcslstêncla a insctos, herbicidas e virus. Não foram fcitos cnSaio
para alirncntos quc valessem algurna coisa mats para o scr humano. Essa
indc'istria scqucr cstá pcnsando ern fazer ensaio de carnpo no Brasil.

\ l-mhrapa colocou urn gene da castanha-do-pará no fci0o para cx-
prcssar urn arninoacido, a mctionina, quc falta ao fcijão, para forrnar o
fci)ão supostamcntc mais nutritivo. Não foi uma cxperiéncia para dcscn-
volvcr 0 produto. Ji gastararn milhôes de dólares, anos de Phds forrnacli)s
corn o dinhciro do contribuinte nacional.

Estamos vcndo corno a Monsanto prornove a probicrnatica hojc
cm dia, contando aqucla fãbula do coelho e da tartaruga. A populacao
cstã crescendo cot-no o cociho, enquanto a tartaruga rcprcscnta a ofcr-
ta dc alimcntos c, ccrtarncntc, a populacão vai correr rnuito rnais n pi-
do. Quando a Monsanto diz que a corrida corncçou, qucr que tiquc-
mos todos corn a hça() dc quc tcrnos de utilizar a tecnologia capaz dc
acornpanhar a vclocidadc desse coelho. NSo seto quc a Monsanto
acha dc nos. Isso foi publicado em urna revista, a "Carta Capital", quc
é dirigicla a pessoas cuitas dcstc pals, quc sabern quern foi Clue ganhou
a corrida. Foi a tartaruga ou foi o coe1ho

Os ASPECTOS SOCIOECONOMICOS E
OS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS

TRANSGENICOS
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Sérvio Pontes Ribeiro
Biologo da UFMG

Existe urn grande problema no mundo, independente dos transgênicos,
que é o problema das plantas invasoras. Os Estados Unidos tern uma
perda global de 12% da sua producão agrIcola devido a plantas daninhas.
Isso corresponde a US$33 bilhOes anuais. 73% das plantas daninhas são
invasoras, muito agressivas, que vCm de urna outra parte do mundo, inva
dern e ocupam a terra toda. São ruins para a produção agrIcola e para a
manutençao da biodiversidade.

Como urna planta transgênica está relacionada corn a planta invaso-
ra? \Tamos trabaihar urn pouco a questão da planta modificada para ter
resisténcia contra insetos, que é uma das possibilidades de insercão no
mercado brasileiro, no caso do milho BT. 0 que ha corn essa planta que é
urn problema corn relacão a invasão?

Se é urn determinado inseto que controla e regula as populacOes de
urna planta invasora, e se insere nessa planta uma capacidade de resistCn-
cia ao inseto, não ha como controlá-la. Isso é born para a lavoura, mas, se
ha urn escape dessa planta na natureza, passa a haver urn problema. Por
essa razão, ha todo urn debate a respeito do risco potencial de uma planta
modificada geneticamente virar urna praga em alta escala.

Existem opiniôes contrárias, que dizern que isso é irrelevante. São
trCs opiniôes tiradas de urn nor/eshop nos Estados Unidos, segundo as
quais não existem casos de escape na natureza e não existern casos de
transferCncia horizontal de genes de urna planta para urna outra, náo é
possivel a planta PC nao se tornar urna praga, mas transferir genes
para urna similar nativa, que poderia, então, virar urna praga. Esses
cientistas desconsideram a novidade da insercão de urn gene que por
si 56 é teoricarnente horizontal, que sal de uma bacteria ou de urn
outro organismo para a planta, que é uma novidade biológica.

Urn comentário de urn outro cientista levanta o aspecto de que
animais, plantas domésticas, normalmente, não tern aptidão ambiental,
não sobrevivern fora do cuidado dos hornens. Sabemos que gato, ca-
chorro, cavalo e porco criam popuiacôes ferais, são problernas em vá-
rios locals do mundo, particularmente nos trdpicos e em ecossistemas
sensIveis. Os ecossistemas insulares, as ilhas oceânicas são pratica-
mente devastadas em termos de sua biodiversidade
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Algumas outras opiniöes desse mesmo workshop levantam a relevância
desse risco. Entre etas ha algumas consideraçöes quanto a possibilidade
do fato de clue varios insetos são, na verdade, reguladores dessas plantas.
Eles regulam essas populaçoes, controlam o seu tamanho e por 1SSO São
importantes. Urna pianta clue escape ao controle da agricultura e que te-
nba resisténcia contra o inseto , ,at se tornar urna praga, sim, dependendo
da espécie, é claro. 1-la consideracoes baseadas em simulaçóes maternáti-
cas sobre rnetapopulacoes.

Quando urna planta ocorre em fragmentos na natureza e é inserida
urna resisténcia a doenças nesses fragmentos, pode haver urn aumento dc

ate 300 cIa sua populacão. Finalmente, a ditirna é uma consideracSo
dluanto ao fato de Clue os testes de campo estão fadados ao fracasso, a
rncnos c'ue considerem condicoes e regiáes rndltiplas e uma variedacle dc
aspectos. I evanta—se tanibérn 0 tato de que os testes nos Estados Unidos
e as avaliacôes dc risco consideram que é preciso dc 30 a 50 anos, em
media, para clue uma planta invasora se estabeleca na natureza e eric urna
populacac) prejudicial C econornia. Quer dizer, ha urn periodo qc clihcul-
ta a identificaçCo do eveflto, clue nao e observCvel no tempo dc pesquisa
dc curto prazo. Porem, cie pock ser modelado maternaticarnente.

1-issa C urna espccuiacCo hipotetica corn relacão a risco.
VarnoS agora pcgar 0 caso di milbo BT e verificar quais os impac-

tos jC levantados. 0 prirneiro C urn trabaiho sobre a borboleta monar-
ca c 0 polcn do milho BY

Iiissc é urn trabaiho cia revista "Nature", urn dos lugares mais difIceis
de se publicar urn trabaiho cicntitico no rnundo. E urn trabalho serb, de
cxperirncnto laboratorial, scm ncnhurna contestacao intcrna da universi-
dade ondc 0)1 descnvolvido. As crIticas sérias a essa pesquisa lcvantarn a
possibilidade dc a monarca, clue come outra planta que nCo seja 0 rnilho,
scr contarninada coin polen di rnilbo, corn a toxina que estaria sobre a
foiha. lot isso o quc aconteccu no experimento. A lagarta corneu a foiha
ciuc conunba o pblcn e cresccu menos, teve urna major taxa de rnortalida-
dc e Sc alimentou menos tarnbérn. Isso foi correlacianado corn o
dcclinio na natureza dc populacoes da rnonarca. Ela tern urn ciclo
migratorbo muito intercssante. Por si sri cia é rnuito irnportantc por
sua relcvancia biolrigica. I-IC, portanto, urn irnpacto evidcntc. () fato
de quc, comcndo o polcn, elas passam a ter urn Indice major de mona-

lidade é urna evidéncia de que o principal argumento das empresas quan-
to ao lado verde dessa tecnologia não é verdade.

A toxina que se manifesta no pdlen, que nCo era para ser cornido, pode
afetar outras espécies além das espécies alvo. Recenternente, o Departa-
mento de Agricultura dos Estados Unidos publicou urn reiatrinio positivo
em reiaçCo ao fato de que o milbo transgCnico, o rnilho BT, estaria dirni-
nuindo a niicrotoxina, que é urna toxina nas espigas. NCo tive acesso ao
original. Não set se esse milbo tern menos fungo na espiga porque dc é menos
atacado ou porque a toxina do rntlho, a toxina BT, estana afetando esse fun-
go. Sc uma toxina que era para matar lagarta, praga dc rnilho, estC afetando
lagartas de outras famffias, poderC tambCm estar afetando o fungo. Fvidcnte-
rnente, a especificidade estC em xeque. I-IC urn problerna nisso.

A despeito da especificidade do dano a outras espCcies nCo alvo,
existc o probiema da evoluçao de resistCncia. E irnportante csclarecer
que uma toxina que se manifesta na natureza, como a toxina da bacté-
na, para ser usada no controle biolfigico, tern de se aspergir a bacteria
que ataca a lagarta, no rnornento cm quc cstá viva, e cia dcsaparccc
rapidarnente na natureza. 0 miiho vai cxpor cssa toxina por urn peniodo
rnais longo. As lagartas estarCo expostas ao cicio dc vicia do rnilho, ciue
logo estarC exposto a toxina por longo perIodo. Isso accicra a evoluçao
de existCncia da lagarta.

Ternos citacCo dc urn trabaiho pubhcado na "i\nual Rcvcw of
Entomolog y", apontando corno solucao para a plantacCo dc rnilho
transgenico nos Estados Unidos 0 uso dc urna alta dosagcrn c refCgio.
Nos rnétodos tradicionais de agricuitura, na aba dosagcm, é apiicado mais
inseticida, uma dosagern eievada, mata tudo, mas, cm algurnas areas, nao
se expriern as plantas e as lagartas a nenhurna dosagern dc inscticida.

Para a planta transgCnica, pode-se acelerar e aurnentar a dcnsiclade
dessa toxina quc se manifesta no rniiho. A sugcstao tCcnica para resol-
ver o probierna da cvoiucao de resistCncia na lagarta C haven Creas cm
quc nCo se use transgCnico. Seria uma area onde se usa o plantio con-
vcncional c outra ondc se usa urn transgcnic() clue vat produzir toxina
nurna densidade muito mais aita. Existern poucos dados sobre irnpacto
dircto na biodivcrsidade.

Na Inglaterra, na piantacCo convencional dc batata, houve urna perda
de 40¼4 dc protozoarios no solo e 10¼ da atividade rnicrobiana. Essa é
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uma perda muito significativa para o processo de decomposiçáo e ciclagem 	 Quanto a agricultura orgânica, ha toda uma discussão da imposição
de nutricntcs. 1-Ia dados contraditórios a esses, nan tive acesso aos origi- 	 da tecnologia como solucão para a fome no mundo. Todos sabem que no
nais, mas nan se conhece o mecanismo, e a pesquisa ainda é incipiente. 	 mercado existe a relacão entre revolucao verde e agrotecnologia. A
Existe o problcma da rnigração horizontal. 	 agrotecnologia redne OS agricuitorcs que nan dispócm de tecnologia,

A argurncntacão tranqüilizadora quanto a esse probicrna é que, na 	 tern poucos recursos e pouco acesso an rncrcado; a rcvnlucao verde é
formaçan dos plasrnIdeos, que tern o gene inserido dentro da planta, 	 exatarnente o oposto, urna vez quc é direcionada para os grandes in-
por excmplo, a rcsistCncia pode ser inserida corn o prornotor, que, ti 	 vestidores na area agrIcoia.
rado da bacteria, tern resistCncia C penicilina. Por razOes técnicas, cm 	 Lembro-me de uma reportagern no "Conversa AfIada", corn repre-
alguns casos, isso C feito. Pode-se ter resistCncia au. Isso nan tern Sid() 	 sentante do INCRA, que levantou o fato de cjue OS assentarnentos nCo
feito mais, mas de qualquer forma, considerem esse caso: existc Urn 	 estão dando lucro ao Pals, que se preciSa Suprir ernpregos e nan terra.
pedaco dc gene, corn resistCncia C penicilina, an antibiOuco, que e 0	 Evidenternente, a forrnaçCo de unidades farniliares nan está sendo con-
prornotor do gene que se estã inserindo. Esse pedaco precisa formar 	 siderada lucro.
urn plasrnfdco, ha uma probabilidade baixa de isso acontecer. Haven- A agricultura convencional tern urna taxa dc perda dc solo por ano
do cssc plasmidco, ha necessidade de que, saindo da planta, dc ache multo mais alta do que a ciue os sistemas orgCnicos tern cm urn perlodo de
urna bacteria para se recornbinar corn cia e, então, haver a rnanifcsta- 30 anos, o que é urna rnedida direta dc sustentabilidade dos sistemas
cáo dcssc gene de rcsistCncia dentro dessa bacteria. TambCrn C urna organicos. Essa é urna pesquisa no Chile.
probabilidadc relativarnente baixa. Q uando se faz a transferCncia do sisterna convcncinnal para o organ!-

Finalrncnte, essa bacteria resistente tern de estar em contato corn a co, ha urna perda de produtividadc inicial, porem aconipanhada de urn
pcnicilina, cm urn ambiente corn antibiótico, para ser selecionada favora-

aurnento de diversidade, quc C constante. Podc-se inscrir na naturcza urnvclrncntc c sc hxar na populacão.
sisterna que seja sustentCvel sob o ponto dc vista dc cocxistir cornNos Estados Unidos, esse risen é considerado baixo. Porern, o risen
bindiversidade. A perda de produtividade C rccuperada no final.aurncnta gradativarncntc a rncciida que aurnenta a probabilidade dc en-

Temos rnuitos dólares por ann rnostrando clue a agricultura orgãrncacontro cia bacteria hospedeira adcquada e a situacão adcquada pal-2 isso.
Quc situacCo é cssa? São OS tropicos. 	 tern produzido rnais, considerando diversos custos, do quc a agricultura

A diversidade microbinlogica dos trdpicos é pouco conhecida, mas 	 convencional. A produtl\ idade do sisterna orgCnicn C possIvcl , se for

ccrtarncntc C ailssirna. Logo, se ha probabilidade de que urn gene escape 	 utilizada a técnica adequada.
horizontalmcntc, sata de urna planta e colonize algurna bacteria, isso vai 	 Sobre tecnologia de ponta, ternos dc considerar vCrios fatorcs. Nan
aconteccr aqui e nCo nas regifles ternperadas. 	 podernos contrastar a so'ja convcncional corn a soja transgCnica pura e

Rcsurnindo, a diversidade bioldgica em solos e agrossisternas tropicais 	 sirnplcsrncntc, jC que estarnos considerando Os riscos nan SO cia transgcnia,
irnphca malor risco de perda dc espCcies, obviarnente, pnrquc ha mais 	 rnas a transgenia infiltrada no sisterna agrIcola, fatn que talvcz dcva set
cspCcies. Conscqüentcrnentc, a probabilidade de surglrnentc) dc rupturas 	 de todo questionado.
ambientais de consequencias sCrias e nada conhecidas tarnbCrn é maior 	 Existe urna relacão entre OS t1SCOS arnbicntais c a questáo da forne.
OOS tropicos. São mais cspCcles interagindo e criando conexfles que são 	 Temos de considerar rnuito cuidadosarncnte qualqucr postura dia ciencia
rnuito fragcis c dependern urnas das outras. 	 nesse processo. Existem falas iridividuais - dc pcssoas vinculadas a

Estudos rnodcrnns mostrarn que a cornplexidadc ciesse grandc ndmc- 	 biotecnologia - e contradicocs, para todios Os lados, corn rclaçáo a atitude
ro de espCcies diminui a estabilidade dos ecossisternas. 	 que 0 Brasil vern tornando.
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I-Ia uma tendência da comunidade cientIfica de adotar urn parecer ba
scado em precaucao: "Vamos corn cuidado." Existem segmentos da ciên-
cia clue São contrários a essa postura, ha disputa acadérnica por trás disso.

E importante esta oportunidade de discutir o sistema Agricola, seus
impactos, avaliando não so o impacto do transgénico isoladamente, mas
também o tipo de sisterna c 1ue se aplica corn ele.

0 grande patrirnônio brasileiro é a biodiversidade. Existe urn estu-
do considcrando clue OS servicos prestados pela natureza, por uma
floresta bern prescrvada, que filtra água, ar, que gera processos de
ciclagern tie nutrientes equivaleria, 56 tIDS Estaclos Unidos, a USS33
trilhñcs. Para clue se tenha urna idéia de clue cifra estamos falando, 0

PIB mundial C de USS9 trilhfles.
Considcrar os riscos num pals de clima tropical como o nosso e

considerar urn sisterna agricola mats apropriado a essas condiçoes e as
concliçoes socials da populacao, clue é carente e precisa desses recur-
SOS, e urn excrcicio intelcctual-cientifico clue nat foi feito ainda. i\S

pesciulsas sao ainda incipicntes e, como vocCs virarn, são relevantes
apenas para OS palscs temperados.

Marcelo Martins Pinto
Presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros

Agrônomos - SMEA

A posicão que a Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônornos tern
em relacão a questão dos transgenicos foi tornada em urna reunião da 49'
Sernana do Engenheiro Agrônorno, realizada ern Uberlândia, corn a parti-
cipação de mais de 120 colegas. Naquela ocasião, após urn dia inteiro de
debates sobre esse terna, tornarnos a decisão de apoiar a tccnologia dos
transgénicos, corn os seguintes condicionantes:

Definicão, corn urgCncia, do terrno de referCncia do EIA/RIMA.
I-ala-se rnuito na questão da liberacão arnbiental, rnas ate hole nac foi
definido o termo de referCncia.

Varnos correr o risco de ter urna tecnologia introduzida scm o devido
licenciamento arnbiental, flat) por exigCncia da socieclade, mas sirnples-
rncnte porque a comunidade técnica não definiu civais scriarn os termos
de referCncia, o que já deveria ter sido feito. F urna qucstao ate judicial.

• Criação de urn fundo advindo da cornercializacao dos transgCnicos
para aplicacão em desenvolvirnento de tecnologia nacional. Qualquer pals,
quando da aprovacão de algum procedirnento clue Va gerar rnaiores lu-
cros, pode criar urna sobretaxa, no seu interesse, principalrnente se for
para o desenvolvimento dc urna tecnologia.

• Criacão de urn banco dc germoplasma para prcscrvacao das Va-
riedades existentes. Sc retrocederrnos algurnas dCcaclas, verernos cuc
a criação das diversas varicdades hibriclas comprornetcu trerncncla -
rncnte espécies clue não entrararn nesse processo. Perdernos grande
nurnero de variedades, corn as quais pocleriamos estar hole trabalhan-
do e pegando flOVO5 patrirnonios genéticos.

Por que, então, aprovarnos a tecnclogia dos transgCnicos Porque, apos
urn grande debate, virnos que ha necessidade dc contarrnos cacla vez mats
corn ferrarnentas que possibilitem o dcscnvolvirnento de algurn setor, em
beneficio da sociedade.

A prirneira coisa clue querernos dcsrnitificar C que não levarnos em
consideração a proposta inicial dos transgCnicos tendo em vista sua en-
trada por meio de uma ou várias rnultinacionais. 0 que querernos é uma
grande abertura de possibilidades para atender a sociedade.
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Achei interessantissirna a citacão sobre a retirada do gene de urn sal
mao resistente ao frio para aplicação no morango. Quem dera pudésse
mos ter tecnologia suficiente para criar major variabilidade de produção
agrIcola mediante algumas trans formaçfles genéticas.

Ha muito tempo trabaiho numa regiáo pobre do Estado de Minas
Gerais e sei das dificuldades que enfrentamos por não dispormos de
variedades que resistam a seca, as geadas e a outros problemas climá-
ticos. Se pudéssemos mudar as condicfles climáticas, estarIamos de-
cretando o final da Terra.

Podemos ver o mercado sob duas óticas muito interessantes: Primei-
ramente, sob a Otica do mercado no mundo capitalizado. Quem tern di-
nheiro adquire a tecnologia, quern náo tern vira marginal. Estarnos vendo
continentes, grandes areas do mundo sendo marginalizados, porque se
não tern dinheiro, não podem entrar no mercado definitivo. Esse é urn
tipo de rnercado excludcnte. 0 outro e o rnercado incluso, o que detérn OS

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

mento dessa tecnologia depende de o mercado capitalizado definir se
a quer ou flãO.

Temos de entrar no rnérito da questão de custo de producao, e me
volto para o rneu pflblico alvo que sáo os produtores. Gostaria de sair urn
pouco do embate cntre a agricultura tradicional e a orginica. Ternos di-
versos sistemas de manejos que dcfincm qual a quantidade de recursos
que o produtor pode aplicar. Ternos definiçfles por questão de foro Inti-
mo, pot questOes ideológicas ou por questfles de preferCncia, para que as
pessoas utilizem determinados manejos. Mas ternos outros manejos na
agricultura de acordo corn a capacidade de producáo do agricultor.

Estamos nurna linha muito tCnue dentro da competitividade. Ternos
prcdutores capitalizados que conseguem, através de investimentos, redu-
zir o scu custo de produçáo e, cons eqüentcmente, obter major
competitividade no mercado. Ao mesmo tempo, ha muitos excluIdos na
agricultura. Alguns mat e porcarnente podem fazer uma correcão de solo,
mas procurarn estar inseridos, de alguma forma, no mercado produtor.

Ternos de buscar uma solução global para a situacão da agricultura
nacional. Temos esse grande desafio entre a agricultura capitalizada e a
agricultura familiar. Hole adota-se como agricultura familiar a agricultura

de subsistência, ou seja, aquela mantenedora de famIlias no meio rural.
Não podemos mais ter essa tarja. Não podemos aceitar que seremos man-
tidos na terra. Temos a obrigação de lutar pela opcão que queremos e,
assim, buscar os manejos adequados.

HA tarnbérn a dependéncia tecnolflgica. Quanto mats fechada for a
nossa tecnologia, mais vamos depender dela. Quem de nós terá a tecnologia
para atender a exigéncias porventura feitas pelo rnercado capitalizado?

Nossas responsabiidades sob os aspectos socioeconômicos transcen-
dem o fato de estarrnos atendendo a uma agricultura de mercado, ou aten-
dendo a determinado tipo de agricultura. Temos de verificar quais sao as
grandes demandas, e o que podernos fazer para criar mats facilidades para
o agricultor brasileiro.

Não podemos colocar qualquer alternativa tecnológica sob urn chavão
de multinacional e nos esquecer de seus benefIcios tecnolOgicos. Em nome
da agropecuária brasileira, procurando reconhecer os anseios de diversos
colegas, estarei semprc buscando soluçfles tecnológicas para atender a
todos esses estratos de agricultura que existern no Brasil. Náo vamos sirn-
plesmente distinguir apenas dois grupos, o de grandes e o de pequenos
produtores, porque existem intirneros outros grupos entre eles.

Na própria situacão socioeconômica, entramos no risco de desobedi-
Cncia ou da ilegalidade. Hoje trabaiho corn consultoria do rneio ambien-
te, estou ligado ao setor agropecuario e tenho grande preocupacão corn o
licenciamento ambiental da agricultura. Considero-me urn lutiador da causa
ambiental e sempre pergunto aos meus pares qual seria o nosso papel na
cobranca de posturas ambientairnente corretas na agricultura? Os agri-
cultores estão cada vez mats pressionados a baixarem os seus custos de
producão para obter o alimento a baixo custo. Ao mesmo tempo não
estamos vendo a sociedade, que exige isso do agricultor, dando-ihe con-
dicao de ter uma agricultura técnica e ambientalmente correta.

Foi citada pelo meu antecessor a questão da perda de solo. Gostaria
de saber mats. Esta Casa já aprovou a lei de utilizacao de solos em Minas
Gerais. Qual a postura da sociedade diante disso? Nenhuma. No entanto,
o debate dessa lei foi tao arraigado como este dos transgénicos. \Tarnos
chegar ao ponto de o agricultor se ver na necessidade de contrabandear,
de esconder tecnologia para sobreviver.
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Qual o nosso papel nessa hora? Estarmos mais uma vez no meio urba-
nc, pensando no cjue devemos ou não fazer? Ou buscando instrumentos
necessários Para que essa situacao não venha a acontecer?

Quanto aos aspectos ambientais, procurei ver algumas crIticas, que se
referern a introducão de genes estranhos na nossa flora, principalmente,
dc cspecics não nativas, estranhas ao nosso pals. Quando introduzirnos o
coloniao, 0 braquiária, a soja, o trigo foram milhares e rnilhares de genes
estranhos a nossa situacão nativa. Quase todo ano, entram no Pals deze-
nas dc variedades genéticas, que não são da nossa flora. Sc estamos falan-
do cm biossegurança, qual a nossa postura em relação a essa situacão?

Sobre a crlação de superervas daninhas, se o gene é tao especihco
c1uanto a urn principio ativo, nao acredito que outro princlpio ativo tarn-
bern iic1 ue sendo resistente.

Quanto a afetar plantas silvestres, mortalidade de insetos, reducão da
divcrsidade gcnCtica, a questão dos agrotdxicos e a contarninacao do solo
c do ar, acho que ternos divcrsos riscos. Não you negar. Mas gostaria de
perguntar aos senhores quals sao as tecnologias compictamente isentas
dc risco. Cabe a sociedade assumir ou não o risco. Sc assurnirmos, c1uais
scriam os nossos papCls dc monitoramento e de acompanharnento Sc
nao assurnirnios, quais serao os nossos papéis Para assumir o cornprorne-
tiinento corn aqucle c1Uc nao pode usar?

Existe espcculacão demais. Acho clue não deveriamos colocar qua!-
c1ucr tccno!ogia corno Frankenstein ou como monstro, e sirn nos informar
sobrc seus riscos e beneficios. A sociedade deve ter capacidacle suficiente
para dcciclir por si prdpria, scm faisas prcpagandas.

1-la logos dc intcresse. Não so das empresas clue querem, mas também
daquelas que não tern condiçao de competir hoje e estao criando outros
tipos de intcrcssc para que não haja a produçao.

Qual a ncssa responsabilidade civil de atcnder a uma sociedade mdc-
pencicnte do nosso posiclonarnento, mas corn capacidade dc sobreviven-
cia? Sabernos que, no discurso, todos nOs sobrevivernos, mas no trabaiho
e na aceitaçao é dificil, principalmente quando falarnos do meio rural.

Bernardo Van Reij
Chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente

Gostaria dc ressaltar clue a Embrapa está muito comprometida, não
somente corn a questao do impacto ambiental dos transgénicos,mas tarn-
bern corn o seu uso.

Quero comentar a observacao que foi feita sobre a transferéncia do
gene da castanha-do-parã para C) feijão. Não foi urn desperdlcio como foi
dado a entendcr; foi urn grande desenvolvimento. Lembro-me de que esse
trabaiho foi feito ha muito tempo, numa época que ainda não havia
transgenicos cornercials. He serviu de aprcndizado. No entanto, os pes-
quisadores não cuidavam sornente disso.

Urn assunto cornplexo corno esse, nunca terã rcsposta simples. Não ha
tccnologia iscnta dc riscos. Quantas e quantas tecnologias são importan-
tes para o horncm, rnas trazern seus risccs? Qualc juer pessoa que compre
urn rernédio, sempre ye cl ue existem as contra-indicacocs. Provaveirnente
Os transgcnicos terão suas contra-indicaçfles.

Corn relação a rcvoiuçao verde, cia tern sido apregoada como ten-
do sido feita scm cstudo. Na rcalidade, cia teve inicio no corneço do
século passado, quando OS cconornistas cia época falavarn sobre a falta
dc alirncntos Para a hurnanidade. Corn Libic, corn Mendel, corn as leis
cia genCtica, corn a adubação, a rnecanizacao, os pesticidas, a lrrigacão
c corn as tCcnicas Para a prescrvacão die alimentos, a agricuitura evo-
luiu. Ha alternativa Para isso?

Acho diflcii. Hoje eStarn()s vivendo nova fase. Falarnos rnuito cm
biotecnologia, mas 0 irnportante é a bioinforrnãtica, juntarnente corn a
hiotecnologia. Scm a inforrnãttca nada dissi estaria acontecendo. Estamos
nurna fase extrernarnente rica c cornplexa, porque tudo estã extrernarnen-
tc mats rápicio do clue C possIvcl accrnpanhar.

A Frnbrapa esta cornprornetida corn o trabaiho sobre
transgenicoS, não sorncntc cm rclacão ao seu uso, mas tarnbCrn
quanto aos cuidados arnbientais.

0 papel da biotecnclogia C contrihuir para a biodiversidade, reduzir
custos dc producão, colaborar Para a irnplantacão dc sistemas produnvos
anibienta!rncntie sustcntãveis e Para o aurnento da cficiCncia da pesquisa.
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Quando se faz urn meihorarnento genético clássico, leva-se longo tempo
Para construir urna variedade. A transferéncia de genes ocorre dentro de
uma niesma espécie ou de espécies rnuito próxirnas.

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

Corn a biotecnologia moderna é possivel efetuar a transferéncia de
genes especIficos. As possibilidades tornarn-se rnuito mais amplas. Isso
não quer dizer que tenhamos uma prateleira corn todos os genes coloca-
dos e arquivados. Ainda ha muita coisa pela frente. Mas houve urn avan-
ço espetacular.

Gostaria de citar o Projeto Genorna, financiado pela Fapesp, que es-
clareceu o genorna da Chileiza 17stidiosa, urna bacteria que causa a doenca
arnarelinha. Esse projeto foi extrernarnente irnportante. 0 mesrno acon-
teceu corn o estudo do gene da castanha-do-pará, cujo objetivo foi o de
envolver grande ntimero de pesquisadores, fazer urn grande trabalho de
equipe e principalmente qualificar o Pals para essa pesquisa. Hoje, C)

Brasil está entre urn seleto grupo de palses capazes de desenvolver
esse tipo de estudo. E muito irnportante que o Brasil tenha uma co-
munidade cientIfica aperfeicoada, que possa transrnitir seus conheci-
mentos para os estudantes e para toda a sociedade. Essa tecnologia
pode set aplicada na producao vegetal e animal, ern aquacultura, silvi-
cultura, piscicultura, na agroinddstria e no meio arnbiente.

A tendéncia e de que passarernos a ter, nos prdximos 20 anos, ca-
racterIsticas agronômicas, processamento de alirnentos e produtos far-
rnacéuticos - que poderão ser produzidos para esses organlsrnos, corno,
pot exemplo, a insulina, que já é feita ha muito tempo - e tarnbérn os
qulmicos especIficos.

IFoi dito também que as leis no Brasil passaram corn muita rapidez. A
nossa interpretacao é urn pouco diferente.

As leis aprovadas sac) muito complexas. Certarnente, o Congrcsso Na-
cional teve rnuitas dificuldades para aprová-las, rnas cram absolutamente
nccessárias. Gs palses desenvolvidos estão avancando muito rapidamen-
te no patentearnento de tudo o que se possa irnaginar, e o Brasil está
rnuito atrasado nessa questao. Patentearnos rnuito pouco. Fala-se muito
nas grandes corporacOes dos Estados Unidos, mas o que é muito impor-

tante ali são as pequenas empresas. Elas registram de 100 a 200 mil pa-
tentes por ano. Por isso, as pequenas empresas tern urn papel muito im-
portante. Lembrarnos que Bill Gates começou em urn fundo de quintal.

Os Estados Unidos, o Canada e a Argentina dominam a tecnologia,
porque eta foi desenvolvida nesses palses. 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 inforrnacáes,
mas já foi criado lá urn tabaco transgénico, o que comprova sua capacitacáo.

Quanto a plantacáo de soja, milho, algodão, canola e outros, o que se
procura é tolerãncia a herbicida, a inseto, além de qualidade, etc. Existe
urn tomate produzido nos Estados Unidos que resiste mais tempo em
prateleira. E urn resultado rnuito importante.

Corn relacao a parte econômica, ao retorno llqüido, usaremos dados
dos Estados Unidos. A soja herbicida, USS30 por hectare - é cultura que
deixa margem de lucro de mais de USSIOO por hectare. USS30 por hecta-
re é rnuita coisa. 0 milho, US$42; o algodão, USS133. Ternos de pensar
em nosso produtor que exporta e que está competindo corn o americano
no rnercado internacional. Outra coisa que devemos lembrar é quern são
Os grandes produtores de rnilho e soja. A Europa não produz muito. Pot
i5SO, ternos de set competitivos e não podemos nos esquecer de que a soja
e o milho são utilizados para produzir frango e came sulna. () sImbolo do
real foi o frango a RSI,00 o quilc. Se não fosse a soja, isso não teria sido
possIvel. Isso tern implicancias sociais e econômicas de toda ordem.

0 Brasil já tern planejadas as liberacfles para o rneio ambiente, apro-
vadas pelo CTNBio. Foi cornentado que a CTNBio não tornou providên-
cias corn relacáo a irnportação. CTNBio é urn órgao consultivo, e não
executivo. Não ihe cabe ficar fiscalizando as divisas, as fronteiras.

Quanto as Iiberacfles planejadas pot estados, o major ndrnero é para
São Paulo. Em Minas Gerais, está-se prevendo a liberacão de milho e
rnilho doce. Em Goiás, soja, milho e algodão. E ha tambérn previsão para
o Rio Grande do Sul: de milho, soja, fumo e arroz. Para Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, ja se tern planejada boa porção de tmansgênicos.

Analisando os possIveis impactos ambientais, a transferência de genes
para plantas invasoras e plantas silvestres, constatamos que h. o receio
de que se crie urna supererva daninha. Podem dizer: mas se pode rnudar
de herbicida, não precisa usar o glicosato. E meio difIcil, porque gene não
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sal andando e entra em outra planta livremente. Existem genes de toda
ordern aqui. A agro bacterium, citada ha pouco, transfere genes de urna planta
para outra naturairnente, e náo somente corn o uso da biotecnologia.

Quando falarnos também em insetos resistentes, é preciso lembrar que
a tccnologia nao foi feita para criar insetos resistentes. Pelo contrário, foi
feita para criar resisténcia a insetos. Isso já é feito pelo meihorarnento
classico e, principalmente, para doencas e visa reduzir 0 gasto corn
pcsticida. Pode acontecer de se criarem insetos resistentes. Isso é cornurn.
o rnclhorarnento genético exige freqüente troca de variedades por causa
dc qucbra de resisténcia. F se criam outros carninhos.

Qucstiona-se ainda a qualidade dos alirnentos, principalrnentc da soja,
que traria problcrnas de alergia e outros.

I-Ia muitas hipOteses sobre possIveis impactos ambientais, o que é na-
tural. Numa análisc de risco, listam-se todas as hipdtescs. \Ias csscs su-
postoS irnpactos arnbicntais, em rnuitos casos, podern ser elirninados.
Parcccrn exagerados e nao tern sido constatados, pelo rncnos do ponto de
vista dc rnctodologia cicntIfica.

Quanto aos Impactos socioeconomicos, 0 que se tern dito é que a
tccnologia dos transgenicos demandaria urn alto custo e seria controlada
por poucas crnprcsas. Isso cstá-se tornando inevitável. Não prcclsarnos ir
longe. Pocicrn()s citar a inddstria de IaticInios. 0 que está acontcccndo no
Brasil? As indastrias quirnica e dc biotecnologia sao cxtrernarncntc caras.
Para se fazcr urna rnolccula nurn hcrbicida novo - elas nern estao pensan-
do em tazer isso no mornento -, tern-se urn custo dc USS300 rnilhôcs.
Logo, crnpresas quc nao tcnharn urn grande volume dc capital nao tern
comb invcstir nisso. Normalmente as crnpresas fazern varios produtos, c
C por ISSo clue cstao asscciadas. As ernpresas de produtos quIrnicos fazcrn
rcrncdios, pesticidas, produtos para vctcrinária. F tudo urn complexo, mc-
alrncntc. Podcrnos nao gostar, rnas é a situacao real do mundo dc hoje.

Cornpctitividadc é outra coisa irnportante. Nossos cxportadorcs tern
dc competir corn Argentina, Estados Unidos, Australia e outros palses.
Pode-sc dizer Clue, sc curopcu não cornprar soja transgCnica, varnos lcvar
vantagcm sohrc a Argentina. Podc 5cr, rnas precisamos cstar preparados
para qualqucr altcrnativa, porque pode acontecer o inverso tambérn.

Gostaria de dar algurnas inforrnaçdcs sobre o Conseiho Nacional de
Pcsquisa da Academia de CiCncias dos Estados Unidos, que liberou o

relatório sobre alimentos produzidos pela engenharia genetica. Isso é re-
cente. Esse Conseiho, que é muito respeitavel, concluiu que nao tinha
informaçáo de que os alimentos existentes no mercado, resultantes de
rnodificação genética, cram inseguros corno alimcntos. Dizern que não
tern inforrnacôes de que sejam diferentes dos alimcntos não transgénicos.

0 Subcomité de Pesquisa Básica do CornitC de Ciência da Camara
dos Deputados dos Estados Unidos publicou relatdrio sobre beneficios e
riscos de plantas geneticamente modificadas. 0 Congresso dos Estados
Unidos analisou o assunto e concluiu que a promcssa da biotccnologia na
agricultura é imensa e que não ha evidCncia de quc transferCncia de genes
entre organismos náo relacionados aprcscntern riscos especIficos, quer
dizer, tenham riscos rnaiores que os atuais.

Não ha justificativa cientIfica para a rotulagem de ahrncntos corn base
no mCtodo de producão. Isso confundirá, ao invCs de informar o consu-
micbor. Preocupa-se bastante corn isso. A rcgularncntacao deveria consi-
dcrar a caracterIstica das plantas e o ambicntc cm c l ue scrao liberacbas.

Rccornendacflcs do subcomitC: apoiar pcSquiSaS sobre genoma de plan-
tas; revisar os regubamentos atuais da IPA, orgao dc controic ambiental
do Departarnento de Agricultura dos Estados Unidos, uma vcz clue não
apresentam base cientIfica. Nos Estados IJnidos, a soja transgCnica nao
foi liberada scm antes passar por testes bastante rigorosos.

\ rcgulamentacao deveria considerar as caractcrIsticas dos alimentos,
c nâo o meio pelo qual foi produzido.

Deve ser rnantida a atual rotulagcrn corn embasarnento cicntifico. A
admninistracáo devcria assegurar clue os mercados para procbutos da
biotccnobogia agricola não criern restricdes considerancbo mcdiclas scm
base cientIfica. 0 que cstao querendo C evitar Clue a Europa, por cxem-
plo, imponha medidas de restricao a importacao, usando criterios quc não
tenharn base cientIfica. Esse é urn dcscnvolvirnento bastantc importante,
porque poderemos ter esse problcma aqui, no MERCOSUL.

A Argentina podc chegar a questionar o porquC de não qucrcrmos a
sua canola. A administracão, a indüstria, a cornuniclacic cicntfiica tern a
responsabilidade de educar o pdblico sobrc o uso seguro dc prcdutos da
biotecnologia agrIcola. Trata-se de urn puxao de oreihas para todos, por-
que a comunidade tern sido muito mal informnacla sobrc a biotecnologia.
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Na biotecnologia agrIcoia, no Brasil, ha nove potcnciais para o de- 	 Sergio H. Brommonschenkel
senvolvimcnt() da agricultura. As plantas transgênicas são o mais recente 	 Professor especialista em Fitopatologia e
desenvolvirnento Corn aplicação cornercial. 	 Biotecnoiogia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa

Não ha cvidéncia de que os alirnentos transgênicos sejarn diferentes
dos denials alirnentos para a saüde hurnana. Não ha inforrnacôes corn- 	 So varnos adquirir maturidade suficiente C progredir corno cidadãos,
provadas dc risco arnbiental de plantas transgénicas. 	 se tivermos a oportunidade de discutir deixando de lado a paixão ideoió-

A análise de risco de produtos transgênicos deve ser feita caso a caso 	 gica, a paixão defensora corn relacão ao ernprego e chegarrnos a urna
e corn fundamcntaçao cientIfica. 0 Pals deve acelerar Os avancos no usoposicão ciue seja favorável, não aos Estados Cniclos OU a Europa, mas
da biotecnologia e manter a população devidarnente inforrnada. 	 sirn ao Brasil.

A agricuitura, por si so, causa impactos ambiental e ecolOgico.
Não existe agricuitura que não cause irnpacto. 0 obetivo de quai-
quer grupo é urna agricuitura que cause rnenos irnpacto ambiental,
avaliando risco e beneflcio.

Existern pelo rnenos sete prcocupaçOcs corn a qucstao dos transgnicos.
Todas tern fundarnento dependendo de cada caso. \ prirneira questáo é a
do direito dos consurnidores. 0 consurnidor tern direito a livre escoiha e
A rotulagern. () agricultor tambCrn tern dircito dc plantar aquilo clue acha
rnelhor, que vat ihe dar urn rnaior rctorno cconornico. Prcocupacoes éti-
cas tern de existir, é óbvio.

Quanto ao questlonarnentc) sobre a naturaiidade da engenharia genética,
não tern fundamento a idéia de que se transfcrirrnos urn gene de porco para
urna planta, cia vai ficar corn gosto de came de porco. Não é urn gene c1ue faz
a caracterlstica do indivlduo. A anãlisc gcnfirnica tern rnostrado que 804 do
gene presente na pianta rnuitas vezes cstá prcsentc tambern em urn animal.
Ternos de inforrnar quais as vantagens e as dcsvantagcns da tecnologia, para
que cada urn decida o que é meihor para SI.

Urna questão irnportante é o dorninio dc rnercado pom algurnas corn-
panhias, sern considerar o interesse do ptiblico. Todo rnundo cstá preocu-
pado corn esse fato. i-Ia 10 anos, aiguns hvros faiavarn que isso ia aconte-
cer e reaimente aconteceu. Ninguérn fez nada para impedir.

Ha ainda a preocupacão corn os exciuidos e corn os pobres. () Brasil estã
caminhando para urna situacao insustentãvei. Ternos de criar possibilidade
de ernprego, de educação. Cabe a sociedadc não apenas criticar, rnas sugerir
alternativas. Seri que esses pequenos produtores v,--to se beneficiam corno fa -
zendeiros, corno consurnidores? Essas questOes rcairncnte são rcicvantes.
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Outra questão é o interesse da inddstria e dos cientistas. 0 cientista 	 transgénicas no Brasil, ou se pode apenas opinar. Não se sabe se essa
não pode esperar que dentro de uma academia todos tenham o mesmo 	 atribuição cabe sornente ao Ministério. Isso é sério, porque o material á
interesse. Em qualquer sociedade - mesmo dentro da familia -, ha dife- 	 está aI, estarnos ha vários anos autorizando o experimento, e ate hoje não
retires tipos de trabaiho alguns mat rernunerados, mas todos contribuern 	 ha definicão Clara de atribuicties. So agora o Ministério do Meio Ambien-
para o desenvolvimento geral. 	 te está propondo a forrnação de cornissão que venha a estabelecer especi-

Temos de considerar a questão do incentivo Para a inovação da ciên- 	 ficarnente a Clue Ministério caberão a fiscalizacão e a autorizacão.
cia e da tecnologia. Não vale a pena tentarmos impedir o progresso da 	 Obviarnente, toda tecnologia traz benefIcios e riscos. \Tários riscos
clência, o acesso dos consurnidores a tecnologia. Como brasileiros, como 	 citados aqui são reais e variam caso a caso. Não podemos desconsiderá-
mineiros, ternos de treinar Os jovens que estão aqui para investir em mo- 	 los, mas outros tantos são imaginários.
vacao, tecnologia e competitividade. 0 Brasil tern todas as condicties de 	 E preciso levar em conta que a agricultura trabalha corn plantas e não
ter urna muitinacional vendendo os seus produtos em qualquer pals. Fal- 	 corn seres humanos. Urn trabalha o meihoramento do milho; outro, o me-
ta-nos desejo de competir, de impulsionar a ciéncia e a tecnologia, sem as 	 ihorarnento do tornate, e assirn por diante. Cada cultura tern sua biologia
quals não irernos a lugar algum. 	 prOpria. 0 milho, por exemplo, e planta de fecundacao cruzada. Os riscos

Acredito que vários )ovens aqui estejam fazendc universidade. São 	 de transferéncia do pólen da planta transgênica Para urna plantacao orgâ
privilegiados. Cabe a ntis, que estamos na universidade, trabalhar ern ci- 	 nica que estiver situada em lavoura próxima são bern maiores do Clue o
éncia e tecnologia, em inovacão, em investimento, desenvolver a nossa 	 risco de transferéncia para uma planta de autofecundacão, como é o caso
habiliclade e tentar aumentar a nossa competitividade. Criar barreiras scm 	 da soja. Por isso é que a biosseguranca deve ser analisada caso a caso,
criar competitividade não adianta nada. para ver em quais desses produtos seria recornendável o uso da nova

A abertura do mercado, por pior que tenha sido, está levando as indds- 	 tecnologia. Esses aspectos tern de ser abordados corn os pés no chão, nao
trias a se capacitarern Para a competição. Podernos questionar a rnaneira 	 corno discurso partidário, mas corno discurso realista, Para passar infor-
corno foi feita, mas a carninhada tern de ser feita. Criar barreiras para macao verdadeira ao produtor.
esconder deficiCncias é coisa do passado. 	 Ha necessidade de que o Pals fortaleca o setor pdblico. Não adian-

Resta decidir corn que modelo de agricultura varnos trabaihar: 0 ta irrnos contra as multinacionais, se não derrnos opcão nacional parasustentável ou o industrial? 0 objetivo será o dc dornInio de mercado
o agricuitor. Que Ihe sejarn dadas alternativas. Se o agricultor não quer

OU será o de atender a interesses dos pequenos e médios agricultores?
Precisarnos também conhecer os efeitos dos transgênicos sobre a sad- 	 cornprar sernente transgenlca de multinacionais, que tenha a possibi-

de hurnana em curto e longo prazos. 	 lidade de comprar urna variedade adaptada a sua condicão ou de obter
a sernente de urna instituicão pdblica.0 proptisito desta reunião é discutir se a questao da biosseguranca

está sendo bern conduzida e, caso não esteja, criar uma comissão es- 	 A Fapemig está passando por urn momento ruirn. Tern rnais de 1.200
projetos aprovados e, so agora, os recursos estão sendo liberados. Dessatadual de biossegurança, ou rnudar a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança, que já existe. 	 maneira, não ha condição de competir. Ou cruzarnos os bracos e espera-

As pessoas contrárias A biotecnologia estão contribuindo Para o 	 mos Para ver, ou criamos barreira contra as multinacionais e continuamos

atingimento desses objetivos e as Clue são favoráveis também, porque 	 a plantar da rnaneira tradicional.
todas cobram decisties por pane do governo. 	 Se o ponto capital é a biosseguranca, devernos levar em conta que não

Ate hoje não foi definido se a Cornissão Técnica Nacional de 	 temos histtirico de uso das plantas transgénicas no Brasil. Precisarnos
Biossegurança está em condicties de autorizar o cultivo de plantas 	 trabalhar corn possibflidades e em famiLiaridade corn o material. Para ana-
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lisar essa familiaridade e essa possibilidade de risco, é importante que se
formem cornissOes de estudo, corn pessoas capacitadas.

Ternos de trabaihar sério e despertar a consciência dos jovens, quc ora
OOS assistem, para urn trabaiho sério, capaz de nos fazer carninhar.

Assusta-me ccnstatar como podemos manipular inforrnaçöes cm fa-
vor dc nossas prôprias irnprcssôcs. Rcforco a idéia de quc a ética é impor-
tantc, não so na utilizaça() da tecnologia, mas também no correto repasse
dc informacOcs a scu rcspeito.

A SAUDE E DIREITOS DO
CONSUMIDOR
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Ednilza Pereira de Faria Dias
CTNBio - Prof. da Universidade Federal da Paraiba

O uso das ferrarnentas da moderna biotecnologia tern gerado uma ri-
cueza de conhecimento em todas as areas da biologia, permitindo a pro-
duçâo de novas drogas, medicamentos, vacinas, hormônios,
microorganismos, enzimas e aditivos utilizados nas indüstrias de alimen-
tos, na produção de c jueijos, cervejas, sabóes e detergentes, culturas ye-
getais rnelhoradas e inümeras outras aplicaçöes clue fazern parte do rol de
produtos clue já são consumidos em todo o rnundo.

Os progressos nos estudos dessa tecnologia irao permitir, em curto
prazc, grandes avanços nos mais diversos setores, poSSibilitafldC), por exem-
plo, encontrar a cura de docnças como a AIDS e o cancer, e desenvolvcr
culturas corn major renclirnento agrIcola e corn caracterIsticas que permi-
tarn o seu cultivo em condicOes ambientais adversas.

E fundamental, entretanto, clue exista urn controle rigoroso da cua-
lidade e da seguranca desses produtos para ciue a populacao possa con-
sum'-li)s scm risco. Essa regra deve estar presente para a utilizacao dc
cualquer tecnologia. E fundamental a seguranca de civaluer produto
colocado a disposicão da populacao. E dentro desse princIpio que se
funclamenta a base da ação da Comissáo Técnica Nacional dc
Biosseguranca - CTNBio.

A CTNBio foi criada pela Lei n o  8.974, é constitulda por 36 membroS
entrc titulares e suplentes, especialistas em biotecnologia, nas areas ho-
mana, vegetal, animal e arnbicntal, representantes ministeriais do \ICT,
do \lRF, Sa6de, Agricultura, \lcio Ambiente e Eclucação, de órgãos vol-
tados para protecao da saücic do trabaihador, dcfcsa do consumidor c
setor emprcsarial de biotecnologia.

0 mandato da CTNBio é a aplicação da legislação nacional para ga-
rantir a utilizacão segura das técnicas de engenharia genética em ativida-
des de construçao, cultivo, manipulacão, uso, transporte, armazenarnentc),
cornercializacao, consumo, lihcração e descarte relacionados a OGNIs,
cornpromisso corn a vicla e a sa6de do homern, dos anirnais e a protccao
do mcci arnbiente.

Qualcjuer alimento é consideraclo seguro se nenhum dano OU efeito
indesejávcl resultar de scu consumo. F-Iistoricarnente, us alimentos prepa-
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rados e utilizados pelos métodos convencionais são considerados segu-
ros, corn base na experiência do seu consurno ao longo dos anos, mesmo que
des possuarn natura!mente substãncias prejudiciais ao hornern. Por exemplo,
alimentos corn elevado teor de gorduras comprovadarnente elevarn o riSco de
doencas cardiacas, entretanto, nern todos evitarn esses alirnentos.

A biotecnoiogia moderna trouxe a possibilidade de amptiar as rnu-
danças genéticas (IC aiirncntos, permitindo a introducão de caracteris-
ticas especificas, algurnas cias civais já vinharn sendo introduzidas, cm-
bora de forma inespecIfica, pelos processos de meihorarnento con-
vencional de plantas.

A avaliacao dc produtos derivados da moderna biotecnologia nao re-
quer rnuciancas substantivas nos principios estabelecidos de seguranca
alirnentar de produtos convencionais. As cuituras atuais de plantas nao
niodificadas geneticarnente são o resuitado de urn trabaiho dc sciccão
artiticial, levado a cabo ao longo de rnuitos anos. Essa sciccao possihili-
tou o meihorarnento (IC plantas quanto a suas caracteristicas de resistén-
cia a pragas, aurncnto na produçao, etc. Entretanto, a rntroducao dessas
caracterIsticas é inespecifica, por utilizar o processo de rcproducao sexuada,
em que, além cia caracteristica desejada, inürneras outras provenientes de
outros genes Sao introduzidas na planta. Por exemplo, OS tornates Con-
vencionais (nao moditicacios geneticarnente) clue hoje cornemos carrc-
gam corn des genes (IC resisténcia a doencas e outros milbares de genes
que estavarn presentes no tornate cultivado centenas de anoS atras.

A rcvoluçao do conhecirnento cientIfico ern fl1VCI molecular,
bioquirnico e tisiologico dc plantas possibiiitou flOS ultirnos anoS 0
desenvoivirnento (IC técnicas quc permitern a transftrência precisa de
genes especiticos (IC uma espécle para outra. Em outras palavras, as
técnicas modernas (IC engenharia genética perrnitena hoje urn proces-
SO muito rnais pontual, prcciso C controlado dc introciucao dc urna
caracteristica na planta do clue no processo de cruzarnento sexuado
convcncionalrnentc utihzaclo.

Parárnetros para a avahaçao da segurança alirnentar dc produtos obti-
dos através da engenharia gcnénca tern sido dcfinidos desde a dCcada de
80 pelos organismos internacionais no árnbito das Naçôes Lnicias, tais
corno a ()rganizacáo para Cooperação Econôrnica e Desenvolvimento -

OECD - a Organizacão para a Agricultura e Alirnentos - FA() - a Orga-
nização Mundial de Satide - OMS.

0 estabelecimento de estratégias para a avahacao (Ia seguranca au-
mentar de produtos advindos da tecnoiogia de DNA-RN A recombinante,
fundamenta-se no conceito de equivaléncia. Esse conceito está alicerçado
no paradigma (IC quc esses produtos devern apresentar inocuidade, carac-
terIsticas nutricionais idCnticas ao alirnento convencional c ausencia dc
efeitos indcscjávcis, para quc seu consurno seja autorizado.

Alguns requisitos sao exigidos para se estabeleccr a scguranca des-
scs produtos e dc qualquer ()utro alirnento flovo produzido por outra
tecnoiogia que nao necessariarnente a engenharia gcnCtica, estando al
incluida a análise dc possIvcis metabólitos rcsultantcs die sua dcgrada-
cáo ou nSo.

Entrc esses requisitos, avaliam-se especialrnente: opotencial alergCnico
da nova protcina cxprcssa, a termoestabi]idade, a digestihilidacie no rncio
gástrico ou Intestinal, a análise bioquImica de taxaS de glicosilacão c a
análisc de sequCncia de arninoScidos da nova proteina, cornparativarncn -
te a dc alcrgCnicos convcncionais; a toxicidade da protcina cxprcssa pelo
gene introduzicio on mctab(lito de sua acão, efcitos sccundários da inscr-
çao de genes, corno, por exemplo, a codificacáo de enzirna indlutora dc
deplecao dc substrato cnzirnático; 0 risco teoricc) de rnutagCncsc pcla in-
sercão do gene, corn altcracáo da expressão habitual dc outros genes, a
ativaçSo de genes silcnciosos ou pouco cxprcssos, provocando a
biossIntese dc rnetabôlitos toxicos.

Os proceclirnentos para a análise de riscos estabelecidos pela CTNBio,
de acordo corn a Lei n' 8.974, de 1995, o Decreto n' 1 .752/95 e as Ins-
trucôes Normativas, em especial a Instruçao Normativa n° 3, sob o pon-
to de vista da saiide hurnana, levarn em conta todos esses parametros. A
avaliacSo C feita pcla CTNBio, caso a caso, c os aspectos dc seguranca
apresentados acima sao considerados, alCm dos pareccrcs tCcnicos emiti-
dos pelts orgaos governarncntais de controle e fiscalizaçSo (IC paiscs onde
o mesmo produto já tenha sido autorizado para o consurno, bern como 0
histórico dc uso em outros paIses.

Alcrn disso, é importante ressaltar que em varios casoS 0 novo gene
introduzido nao se cncontra presente no alimcnto gcfleticarnentc m()dlifl-
cado, sendo dessa forma irnpraticável a sua detecção, tornando-se

70 	 --- -- - 	 - ----------- ________ 	 -------- 	 --------- 	 ______----- 	 71



injustificada qualquer menção de prováveis riscos. Por exemplo, atual-
mcnte estima-se clue cerca de 80% ou 90% da produção mundial atual de
oleo de soja já ocorram a partir de culturas de soja geneticamente modifi-
cada. 0 óleo de soja refinado, entretanto, não possui DNA ou protcifla
geneticamente mod detectável em sua composicão, pois o proces-
so de refino elirnina csses componentes. Portanto, a especificidade de cada
caso dcve ser considerada a luz dos procedirnentos de avaliaçao de segu-
ranca desses produtos, nào podendo ser generalizada, de forma impreci-
sa, a ahrrnacao de clue o produto transgênico seja ou não seguro.

\ Tarnos analisar a situação atual dos alimentos transgénicos no rnundo
e a justificativa para clue se empregue esse tipo de tecnologia. TInharnos
sets bilhfles de habitantes no mundo, em outubro de 1999, e a cada ano
scrao mais cern rnilhfles. As tecnologias convencionais já atingiram seus
lirnites na busca de major produtividade. Existe a lirnitação de recursos
naturais c ha necessidade de se acharem outros caminhos para maximizar
a cliciencia produtiva.

Corn o emprego da biotecnologia, espera-se clue haja o aurnento de
proclutividade nas propriedades agrIcolas, o aumento da producão nas
rncsrnas areas agriculturáveis - corn respeito ao meio arnbiente -, menos
uso dc agrotoxicos, meihoramento da qualidade dos cultivares e de seu
valor nutricional, clue apresentarã rnais proteInas, mais vitaminas, além
de rnclhoria no aroma, na textura e na armazenabiiidade.

Como se faz uma libcração para trabaihar corn as ()(;Ms? A empresa
clue dcsejar trabaihar corn as OGMs, inicialmente tern de ter urn ccrtifica-
do dc c1ualidadc dc scgurança, chamado CQB, e constituir CBio, clue é
uma cornissao intcrna dc bicsscgurança, composta dc cientistas das
areas dc biotecnologia, biologia molecular, podendo tarnbérn ter pes-
soas Icigas clue possam opinar de forma a influenciar o trabalho da
cc1uipc. Esse trabaiho pode ser feito em regime de contencão, clue são
laboratfirios C casa de vegetacSo, experirnentos em campo por COB, c
9OCCSSOS explicativos sobre 0G\Is.

Tcmos 112 instituicfles trabaihando corn biotecnologia, e 56 dclas de-
scnvolvcm pcscuisas corn plantas transgênicas. As pesquisas de laboratfl-
rio sao dc fcijSo, abóhora, alfavaca, eucalipto, tornate, sorgo, milheto, pi-
rncntao, citros, maracujá, berinjela, crisânterno, alface, aiho, café, cenou-
ra, marnao e cevada. A pesquisa de campo é feita corn algodão, arroz,
cana-de-açflcar, fumo, milho e soja.

Para a liberacão do plantio de urna planta geneticamente modificada,
qualquer empresa devidamente credenciada para tal publica sua solicita-
çao no "Diario Oficial" para que a opinião pfiblica, os cientistas e a popu-
lação em geral se manifestem acerca do pedido. Enquanto isso, remete o
pedido as cornissfles sctoriais da CTNBio, que são especificas nas areas
ambiental, hurnana e vegetal. Quero esciarecer clue apenas urn processo e
estudado por todas cssas areas, de acordo corn o pedido feito. Se for ne-
cessário, a area ambiental analisa o impacto ambiental dessa planta; a
Area hurnana verifIca a c1uestão da saflde; a area animal, a questão do
impacto sobre os animais c a area vcgctal, dados sobre o vegetal em si e a
transcricão genética clue serã feita.

Sc a decisSo for favorãvcl, haverã urn comunicado aos Ministérios e
Secretarias de Agricultiura, Safldc e Mcio Ambiente. Depots, vern o regis-
tro dc fiscalizaçSo C, SC for o caso, vai para a Defesa, Agropecuaria e
Ministério da Agricultura, ou, Cntao, para a Agéncia Nacional de \ Tigilãn-
cia Sanitária e o Ministerio da Saflde, dependendo do experirnento.

Sc a dccisão for dcsfavoravcl, o intcrcssado podcrã entrar corn recur-
so. Sc o parccer rcc1uercr FIA-RIMA, poderá tambérn ser encaminhado
para outros sctorcs, para avaliacao.

() quadro atual dos alirnentos transgenicos no rnundo é rnais ou me-
nos 0 scguintc: na Argentina, a soja foi libcracla cm 1996 e o milho e o
algodão, cm 1998. No Brasil, a finica lihcracão para cornercializacao Se
dcu corn a soja, cm outubro de 1998, cntrctanto, siiljziclie, ainda não foi
comcrcializada. 0 Canada comcrcializa milho c algodão desde 1996;
canola desdc 1997, soja C rnelao dcsde 1998; batata c trigo desde 1999.
Nos Estados 1niclos, lniciou-se o cultivo dc mclão c soja em 1994; de
tomate, algcdão e batata cm 1994; de canola e rnilho cm 1995. 0 Japão
cornercializa soja e canola dcsdc 1995; batata e milho desde 1996; algo-
dão c tornatc desde 1997. :\ Lniao Européia cornercializa tornate e canola
desde 1995; a soja, a partir de 1996, o rnilho, desde 1997 e a batata e o
algodao dcsdc 1998. 

0 C6cligo de Defcsa do Consumidor brasilciro é considcrado em todo
o mundo uma das Icgislacflcs mats avancadas e complctas sobre a maté-
na. Tern acompanliado, nos quase 1() anos dc vigencia, a velocidade das
mudancas nas rclacács de consumo, tanto pela modcrnizacao de mercado
c1uant() pelas novidades dos avancos tccnologicos, scm nccessidade de
alteraçfles significativas no texto legal.

72	 73



A Lei n° 80.789, de 1990, inovou conceitualmente os institutos jurIdi-
cos tradicionais, sobretudo na proteção dos interesses difusos, coletivos
e individuais homogéneos, e não mais somente dos direitos individuals.

Os direitos básicos - artigo 6° -, consagram a protecão da vida, da
sa6de e da segurança, da educaçao para o consumo e a liberdade de esco-
iha, além da informação adequada e clara caso esses ou outros direitos
estiverem prejudicados. Como proteger urn consumidor sern 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 irnpor-
tante grupo fiscal das relaçfles de consumo e o principal foco da inspi-
raco das modernas empresas que atuarn no rnercado. De nada adian-
tariam 0 acesso a protecao e a defesa judicial e administrativa, a in-
versão do onus da prova, a garantia de rcparação de danos. Se ao con-
sumidor faltam educacão, liberdade, inforrnacão e a própria vida, des-
moronarn-se os pilares do COdigo e reacendem-se as opiniOcs a favor
de intervenção direta do Estado na economia.

Por essa razão, a politica nacional de relacOes de consumo, consig-
nada no CDC, artigo 4°, persegue objetivos claros: atendimento as ne-
cessidades dos consumidores, respeito a sua dignidade, satide e segu-
ranca, protecão de seus interesses econOmicos, melhoria da qualidade
de vida, transparéncia e harrnonia das relaçOes de consumo. Condiciona
estarem atendidos os princlpios: reconhecirnento da vulnerabilidade do
consurnidor; ação governamental de protecao, inclusive incentivando a
organizacão civil; harmonização dos interesses; cornpatibilizacão de
proteção corn o clesenvolvirnento baseado na boa-f6, no equilibrio, na
educaçao e na inforrnacão; incentivo a criacáo de SACs; coibição e re-
pressao de abusos; melhoria dos servicos ptiblicos e estudo constante
das modificacoes do mercado.

No capItulo das práticas comerciais, na secão dedicada a oferta, o
artigo 31 busca a materialidade dos direitos básicos, dos objetivos e dos
principios da poiltica nacional de relacoes de consumo.

As inforrnaçOes deveni estar disponIveis no produto, para a dcci-
são de compra. Não podem ser exciuldas sob nenhum pretexto, pois
isso tornaria o consumidor incapacitado para usar o sell po-
der, o de escoiha.

A oferta e a apresentacao de produtos ou serviços devem assegurar
informaçOes corretas, claras, precisas, ostensivas e em lingua portuguesa
sobre suas caracterIsticas, qualidade, quantidade, composicao, preco, ga-
rantia, prazo de validade e origem e outros, bern como os riscos que apresen-
ta a saflde e a seguranca dos consumidores. Se houver riscos a satide e a
seguranca, não ha o que discutir.

A pergunta é: deve o consumidor ser informado de que o produto
foi geneticamente modificado ou que sua cornposicão foi obtida a partir
de organismo geneticamente modificado? E necessãria a rotulagem
pela lei de protecão ao consumidor? Muitos organismos geneticamen-
te modificados não oferecem risco a saOde e a seguranca, de acordo
corn o conhecimento cientIfico atual.

Quem faz ciCncia sabe que o risco zero é inaceitável, C irresponsãvel,
rnas nem por isso deixarnos de desenvolver a ciCncia, o que significaria
urn retrocesso tremendo. Quando se criaram vacinas que pudessem nos
proteger a partir de organismos que afetavam as pessoas, isso foi consicle-
rado urn absurdo, o que implicou urn atraso de 50 anos, ate que a primeira
vacina fosse utilizada. Hoje sabemos corno as vacinas são importantes.

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

e Alimentos da UFRJ

Os transgnicos fazern ou não fazem mat? Responderia corn uma ou
tra pergunta: cornida faa ma!? Depende. Se for corn glicose, faa mat para
diabético; se for corn cloreto de sódio, faa mat para hipertenso; se for corn
proteIna, faz mat para quern tern gota, e, se for corn agrotóxico, faa mat
para todo o mundo. Se for transgénico, não sei. 0 consurnidor, que fala
claro, pergunta: o que é transgênico?

Gostaria que alguém me dissesse o que é urn transgénico. Jã perguntei
isso mats de 200 vezes, em ambientes selecionados como este. Se per-
guntei 200 vezes, obtive 200 respostas igua!mente erradas. Se me respon-
derem que urn alirnento transgénico é aquele geneticarnente rnodificado,
corn a insercão de urn gene de outra espécie, sinto rnuito, mas isso não é
alimento transgênico. Sei o que é alimento transgênico, mas não consigo
convencer ninguérn da rninha definicão.

Não falo corno geneticista. No Brasil, os geneticistas não falam rnuito
corno geneticistas, falam corno toxico!ogistas e querem impor urn parecer
toxicoldgico. Por que não estão aqui os toxicologistas? Porque não os
temos. Quando o Ministério da Satide, a Agencia Nacional de \Tigiiância
Sanitãria convidam urn grupo de professores da nossa Universidade, esse
"lump ernprofessorado", para opinar sobre agrotóxicos ou sobre aditivos
quIrnicos, perguntarn, pot exernplo, quem entende de aspartame, e procu-
ram alguérn que entenda de aspartame para definir a posicão brasilcira
sobre o produto. Omáximo que acharn é alguérn que fez urna análise para
deterrninar quanto ha de aspartame num refrigerante, o que e muito dife-
rente de se saber se o aspartame faz mat.

Toda a sustentacão do Ministério da Saéde nesse assunto e feita por
gente que sabe anahsar quanto ha de agrotdxico no alirnento, quanto ha
de sacarina, quanto ha de outro elcmento. Mas não e gente que algurn dia,
quando aluno, tenha pegado urn rato para fazer urn teste, urn ensaio
toxicológico. Deve algurna excecão para confirrnar a regra.

E intolerávci ficar escutando geneticista dizer que tudo o que se afir-
ma não tern base cientIfica, que so se faz poiftica, c]ue essa discussão é
feita por várias ONGs que tern dinheiro do exterior e são contra os
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transgénicos. Serão Os geneticistas tao cientIficos? Se eles fossem cientIfi-
cos, se soubessern tanto de transgénicos, a patente seria da Monsanto?
Por que não é brasileira?

Eles deveriarn provar que são cientistas, criando patentes de pro-
dutos transgénicos, tentando irnpor na Europa a nossa tecnologia, a
nossa ciéncia, o nosso discurso cientifico. 0 que escuto e o que sei -
fiz Engenharia na Unicamp, pOs-graduação, mestrado, fiz o mesmo
caminho que eles - é que na Unicamp não ensinam o que é ciéncia na
pós-graduação, porque as disciplinas Filosofia da Ciéncia e Metodologia
CientIfica não fazem parte dos nossos doutorados, nas areas biológi-
cas e exatas, salvo exceçfies.

Não se sabe pensar. 0 que é Phd? Ph vem de qué? Vern dephilosojical
doctor. Mas que "phi/osojical" é esse que não pensa? Se dc pensa, tern defi-
niçfies e tern conceitos. Qual é a definição de alirnentos transgénicos? Ele
vern aqui e diz: "Vocés não são cientistas, vocés não entendern e querem
opinar. \Toces não devern, nao podern opinar sobre oque vao corner. Quern
são vocés para opinar sobre o que vão corner?" Como rneu pat, quando eu
tinha uns quatro, me fazia corner bife de fIgado. Não sei se o Ministério da
Satide fará corno o rneu pal. 0 ministro, de yea em quando, vai engolir
ovo, porque fica querendo enfiar transgénico na boca de quem não quer
corner. E ação e reação.

Esses flOSSOS cientistas não sabem o que e urna falácia. E urn funda-
mento bãsico do método cientIfico. Afirmar que a nossa legislacão de
biosseguranca é urna das trés meihores do mundo é uma afirmacão cien-
tifica? Corn que metodo isso foi pesquisado? Quais são os indicadores?
Onde está publicado? Isso é urna falácia. Mesmo que fosse, não significa-
na que cia deva ser aplicada.

0 rninistro diz: "Os transgénicos são aprovados nos Estados Uni-
dos. 0 FDA é urn orgao rnuito severo". Ele não entende de FDA,
porque dc tern urn intercãrnbio perrnanente. E diretor da General Food
e presidente do FDA no ano seguinte; e trocarn de cargo todo ano. Ele
vern para dizer que o FDA é urn órgão cientificamente rIgido. E uma
falácia. So porque o FDA é inglés, seria o rnesrno que acreditar numa
afirmação sobre fisica porque quern a deu foi vizinho do Einstein.
Dizem: "Na Europa não ha FDA. Eles não tern tradicão de vigiiãncia,
por isso são contra." Essa é uma afirmacão cientIfica?

Não sei set cartesiano sem ser socrático, you acabar tomando cicuta,
rnas falo claro. E não ha como falar claro scm mostrar as contradiçOes.
Estava nurn debate na Fiocruz, na Casa Oswaldo Cruz - Ele não es-
tava enterrado iá, senão ia se movimentar no tOmulo. Apareceu urn
carturn do Oswaldo Cruz sendo enforcado, no tempo da campanha da
vacina. Dizia assim: "Hoje as pessoas nos criticam, porque defende-
mos os transgénicos. Oswaldo Cruz também foi muito criticado. No
fim, todos viram que dc estava certo."

A minha resposta foi : "No porta-malas do rneu carro tern uma diet
coke.Vou buscá-la, fechar essa porta e dar injecão de diet coke em todos
vocés. Não se assustern, Oswaldo Cruz tambérn fez isso. Ele estava cer-
to. Gente, isso é urna faiácia da mats grosseira, charnar o Oswaido Cruz
em vão para justificar qualquer coisa que farei agora.

0 Ministério da SaOde, na CTNBio, votou e liderou o movirnento
contra a rotuiagem dos transgénicos. Não adianta agora, depots da enor-
me pressão popular, querer apagar esse passado, porque não dã para apa-
gar. Não C preciso punir o passado, mas des continuam pensando a mes-
ma coisa. Eles so mudararn o discurso, não mudararn o desejo, não rnuda-
tarn a vontade e não mudaram a conviccão.

Os Ministérios da Satide e da Agricultura são contra rotuiar Os
transgCnicos. Não adianta dizer que são a favor, são contra e estão fazen-
do o impossivel Para não rotular os transgénicos. Urn projeto de lei sobre
rotulagern dos transgénicos tern basicamente dois artigos. 0 primeiro des
já engohram. "Todo alimento transgénico sera rotulado obrigatoriarnen-
te." Eles já aceitaram, porque perderam. Mas moverarn a bataiha para urn
segundo cenário, que é o artigo 2" dessa lei: "Entende-se por alimento
transgénico ..." Esse é o probiema, des vão rotular 0 que entendern por
alimento transgénico. 0 que é urn alimento transgénico?

Não posso responder a essa pergunta - "Alirnento transgCnico faz
mal?" -, a não ser corn outra pergunta: o que é alirnento transgénico?

0 Ministério da Satide, na CTNBio, confunde o seu carãter, se e que
dc tern. Acho que vivernos uma crise de caráter. As coisas não tern a sua
personalidade, a sua definição. Quem sou eu? Novamente, é urn proble-
ma filosófico. 0 que estou fazendo aqui? Eu posso ter essa dOvida, não
sei como apareci aqui, mas o Ministerio da SaOdc foi criado, tern de saber
para qué foi criado. Quern criou tern de saber Para qué criou. Deus deve
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saber quern eu sou e o ciuc estou fazendo aqui. Mas não foi Deus que
criou o Ministério da Sai'idc, foi outra entidade.

0 Ministérto cia Saüde con funde o seu caráter de saüde p6b1ica, vigi-
lância sanitária, protccão do consurnidor, corn o caráter dc fabricante de
vacina. As pessoas quc o representarn na CTNBio tern urna origern de
tecnoiogia, de produtor de vacina. Vão representar a Saüde, na CTNBio,
preocupados corn a inciustrialização de vacinas. Se o Ministérto da Saüde
C uma fábrica de vacinas, por via da Hocruz, deveria se associar a Abifarma.
j a tern representante na CTNBio. Quern não tern rcpresentantc C U COfl-

sumidor. Nao ha urn (rgao do Estado preocupado corn o consumidor.
Minhas polemicas corn a Embrapa já vCrn do milento passaclo. A

Embrapa inventa urnas coisas, c nao ha quern consiga convence-la do
contrário. Urna delas fot o macarrão de milho. No "Fantástico", no "Jor-
nal Nacional", a Embrapa perturbou muito corn o pão de rnilho, o macar-
rão de milho e corn o leite dc soja. 0 presidente Figuciredo, tao malfalado,
pelo menos teve a espontaneiclade de dizer quc era ruirn. Isso aparcceu
no "jornal Nacional", e não ousaram dar a etc o macarrao de rnilho. Mas
a Embrapa resolveu o probierna dizendo: "0 Brasil gasta L SS1 bilhão
por ano corn o trigo, vamos transferir esse dinheiro para subsidiar o ma-
carrão de milho." Conseguiram tirar USSI bilhão de subsidjo para o pão -
o pobre comia pao harato - clue subiu -, e 0 macarrao dc rniilio nao apa-
receu. Gastararn-se miIhes em seminários, em passagens e diárias.

E quanto a banana-vacina 1-louve outro debate na Fiocruz. Pedi cx-
plicaçôes sobre eta aos gencticistas. Eles disserarn: "A banana-vacina C
fantástica contra diarrCta." Uu disse: "Eu set. Qucro saber apenas como
cia funciona. Os pobres do Nordeste vao plantar urna banancira no fundo
do quintal e, se estivcrern corn muita fcrne e cornerem cinco, estarão in-
gerindo cinco vacinas? \ao tornar vacina o dia inteiro" Pies disseram:
"Não, vocC cstá corn gozacão. FLstarnos falando serb. Nao C assim. 0
governo vai distribul-las nos postos de saüde."

Eu vi no ''Fantástico", no domingo, que 0 governo jogou bra rnilhoes
ne vidrinhos dc remeclios comprados corn vandanle de clots anos. Esse
prazo venceu, e 0 remCdio nao foi distribuldo. Agora, etc ,-at fazer uma
licitaçáo para comprar banana-vacina. Ele vai fazcr a licitaçao, rcceptar a
compra, estocando-a no armazCrn central da capital dc toclos os estados
brasileiros e distribuir essa banana cia carninhãozinho para todos os mu-

nicIpios de Minas Gerais? 0 Estado é realmente muito pequenininho e os
carninhdes vão distribuir rapidinho, chegando ao posto de saüdc em trés
dias. Scrá que o governo vat fazer isso tudo qua cia náo faz corn o remé-
dio, que dura dois anos, e a banana nao vai arnadurecer? Eu nunca ouvi
dizer que rernédio amadureca a fique cheio de mosquitinho em volta,
corno acontece corn a banana. Mas o governo vai distribuir banana-vaci-
na. Quern estiver corn fome, podc entrar na fila trés vezes para corner
rnais banana. Realrnente nao consigo entender a lógica dos cientistas cli-
tos "assurnidos".

Depots, vern o golden ,ice, o arroz amarelo corn vitarnina "A", como se
as pcssoas corn carCncia de vitarnina "A" tivessern arroz para corner. Fm
seguida vern 0 arroz corn ferro, para combater a anemia. No Brasil, quan-
do a pessoa tern arroz, junto corn dc, come urn pouquinho dc fcijao. 0
arroz Ja vcrn corn ferro. E autornático. Ora, se tern arrcz a nao tern fci-
jão... Urn pals que não tern feijão para corner corn arroz nao mercce ter
transgenicos. Não é possIvel. Isso C muito sofisticado. Urn pals quc não
consegue produzir feijão vai prcduzir arroz transgCnico?

\'cjarnos 0 Ministerio da Safide. Chegarnos ao mercado c en-
contrarnos produtos diet. Sao esses produtos que iran) regularnen-
tar a rotutagem dos transgCnicos. Encontrarnos, por exempto, 0

chocolate diet. Se urn chocolate desses ernagrecer, posso corner
uns cinco, para ernagrecer cinco vezes mais?

Encontrarnos o Gatorade, clue C indicado para quern corre. \'crn a
Parmalat e faz o Active: a pessoa corre, e ainda é "activo". 0 conceito C
dc que aquio é urn soro iisioli'gico, ou seja, glicose, potássio C sodio.
Quem C qua vai tornar isso? \Iuito pouca gente. Então, o clue C quc o
fabricante faz? Comeca a alardear o conceito: coloca vitarninas c mine-
rats c sabor rascante de cararnbola verde para matar a sede. Aquilo fica
tao aspero que rnata realmete a sede. No firn, aparece o Active Diet, quc
nao tern rnais a glicose. Oci seja, o produto original, que era o soro para
atteta repor a glicose depois cia corrida, nao tern mats essa glicose, porque
C diet. E urna questáo de caráter, ou seja, 0 produto C, rnas não C.

Chegarnos ao Guaraptus, ao Atomic Energ y Drink, que C vendido ni
farmacia, e nao no carnek. Nao vcm do Paraguai. Eu comprci em urna
farmicia 24 horas, na Savassi, o Energ y Drink - energCuco iigth. Etc C
aitamente energético e contérn zero caloria. Reaimente, fIsica nao C sO
genCtica. Fisica tambCm não C o forte do MinistCrio da SanIde.
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A agricultura perrnite que se chegue a urn restaurante e se coma uma
pia de rnozarela de bdfala, uma salada corn mozarela de biifala. No super-
rnercado tambérn encontramos mozarela de bdfala. Al, a gente pensa: "Eles
nao mentem". Mas, se vocé othar o rótulo, ali não existe nada que comprove
que cia foi feita corn leite de biifala. Está escrito: leite. E, 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 ernbalagern de rnozarela de bdfala está escrito: leite. Al,
voce entende que seja leite de btifala. Essa é a norma.

Para que serve urn rótulo? Por que todo rótulo fica no meio da lata, e
o de catchup fica cm cirna? Para esconder a oxidação no topo do produto.
Vocé precisa dar aquela pancada Para o catchup cair. Agora o vidro já não
e mais transparente, e não ha problerna em colocar o rótulo em cirna. Ele
pode set colocado em qualquer lugar. 0 rotulo tambérn serve para dizer
c1ue fécula de mandioca tern o nome de "arrozina". Se o arnido fosse de
arroz, charnar-se-ia "mandioquina", provaveirnente.

Vern, depois, o Cremogema. A pessoa pensa que urna collier equivale
a urna gema dc ovo. Mas isso é urn fubá scm ovo. 0 pão de mel tambérn
não tern fraude. Se você Icr OS ingredientes usados em sua producão, vera
que eTc nao contérn mel, nern sequer o aroma artificial de mel. C) aroma
artificial que ele contérn e de irnitaçáo de baunilha. Ele contérn acticar,
farinha dc trigo, xarope de glucose, gordura vegetal... Não tern mel. A
palavra "mel" é urn norne dc fantasia. Poderia ser pão de mal, pao de rnol,
pão de mul... Por urn acaso, charna-se pão de mel.

Chegamos ao Frutiforça: a tclevisão mostra urn carninhão lotado de
bananas. Deve set a tal da vacina. Ele desce urna ribanceira c capota,
enchendo todo rnundo da rua de banana, Para fazer propaganda do
Frutiforça. A gente lé o rótulo, onde existe a propaganda da banana,
nome do produto tcm a palavra fruta, dc está cheio de bananas no rótulo,
o destaque é "sabor natural dc banana". Mas se o consumidor conseguir
icr, na vertical, na parte dc trás do rdtulo, vera quc dc diz: "Contém sabot
natural de fruta. Não contérn fruta." Isso fica escondido naquele canto. E
existe o antincio: 'Truta e força. Toda a força da fruta, scm fazer forca."
So que não tern fruta. Agora mudaram Para "sabor e forca".

Chegamos a frutose, onde está escrito: "acdcar natural". Todo mundo
pensa quc a frutose é o acticar de fruta, retirado do morango, não e? Mas

a frutose é feita de milho corn ácido cioridrico, corn pressão, corn aita
temperatura, que vira o Karo, Para depois virar quirnicarnente frutose.

E são as mcsrnas pessoas que adrninistrarn essas inforrnaçöes que que-
rem administrar transgénicos. Eu não sei muito bern o que e transgénico,
rnas sei quern são as pcssoas e corno elas atuarn corn as informacfles. E
set que não posso confiar nessas instituicfies.

Outra maneira de des trabaiharern é assirn: no refresco artificial de
laranja, des escrevcrn a palavra "laranja" bern grande. A palavra "ar-
tificial" não estã all. Colocam urn monte de folhinhas de laranja, por-
quc não podern colocar a laranja. Ou colocarn urn copo cm forma de
laranja. E já que ninguém fala nada, está liberado, 0 copo vita uma
laranja, não é? Ou cntão, vejarnos o suco 100% natural. Dc acordo
corn a legislacão européia, o rdtulo já ira conter: "alimento 95 0A não
transgênico", ou "99% não transgênico". Do jeito corno os gencticistas
andarn, daqui a pouco vat existir urn hornem 63% macho, a rnuihcr
95% grávida, ou 38% virgern.

E o chocolate suIco: sugarless, ou seja, scm açdcar? Não existe choco-
late dietético, rnas hojc cncontrarnos dc tudo dictético, como, pot exem-
plo, a feijoada dictética. Dcpcndc da dicta quc vocé fizer. Sc for para
engordar, pode corner feijoada dietética todo dia. A paiavra "dietético"
nlio existe. Na Europa, toda embaiagcrn dc chocolate traz o tipo de dicta
para a qual dc é indicado: E para diabético. Mas, no Brasil, ternos o cho-
colate dictético scm acticar e corn as contas todas erradas: 37/ de
carboidrato, 40 0/u de lipidios c, se a gcntc multiplicar, vera que isso equi-
valera a 600 quiocalorias. Mas des escrevern: 310 calorias. Não é caloria,
é quiocaloria. Então, contérn mais do que o dobro. Essc produto, sim, é
die/ rnas por outro rnotivo. Eic é tao caro quc se pode corner apenas urn
pcdacinho. Al, é fácii set diet.

Chegamos ao Corpus para provar que, alérn de não saber nada - gene-
tica, nutrição, bioqulmica, fisica -, o Ministério da Sa6de tarnbérn não
sabe aritrnética. A ernbalagem do Corpus contérn em sua lateral: "Este
iogurtc contérn duas vezes mcnos..." Essc ncgócio dc duas vezes rncnos
não existe. Isso é prirnário e mal feito. Existe 1/3, 1/4, 2/5, 7/8, mas
cinco vczcs menos, oito vezes menos... Quer dizer quc, quando for que-
brado, será 8,33 vezes menos? Não set o que é duas vezes nienos. Real-
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mente "vezes", Para mim, significa multiplicação. Isso é verdade, se vocé
colocar duas colheres de ac6car no iogurte cornum. Al, é diferente, mas
iSSO flaO e possivel.

Como é que a Coca-Cola, nos Estados Unidos, informa quando cob-
ca sacarina?

0 rótulo frontal da Coca-Cola diz: "Este produto contém sacarina,
que tern sido observada corno causadora de cancer em animais de la-
boratório." Isso o FDA faz, aciuele FDA de que já falarnos mal. No
Doce Menor, quc é urn adocante, também tern o mesmo alerta: causa
cancer. Na geléia de tomate o rótulo frontal também diz que a sacari-
na causa cancer.

No Nordeste do Brasil, longe dessa ciência dos transgénicos, voltan-
do ao mundo real, ao acude de Sobradinho, onde se seca o peixe ao so!,
repleto de moscas e pontos contaminantes. All vemos o intermediário
que compra esse peixe 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 vocé colocar no peixe, coloque uma coiher de
Malation." E o intermediário já vende o Malation, urn agrotóxico que
se coloca no sal a ser passado no peixe a Fm de que a mosca não pouse
nele; caso pouse, para que não bote ovos, ou, botando ovos, para que não
virern larvas. Essa é a tecnobogia.

Por que essas pessoas que não querem rotular transgenicos também
não querem rotular a energia atFrnica? Porque, provavelmente, estão re-
servando a palavra "atômico" Para esse tip0 de produto: p6 para refresco
atômlco. Ou então estão reservando para isso daqui: "energy drink atomic".
Agora, rotubar que foi conservado por energia atôrnica des não querern.
Provavebmente estão reservando a palavra transgénico para alguma outra
coisa, por isso não querem rotular o alimento transgénico

Para enccrrar, you falar qual é a definicão de transgênico. Oleo
transgênico de soja, margarina transgênica de soja, aguardente transgénica
de milho, óleo transgénico de mibho, é assim que vao rotular? Oil o
contrário: óleo de soja transgénica, óleo de mibho transgénico, margarina
de soja transgénica? Não existe oleo transgênico de soja, nem tampouco
margarina transgénica. 0 transgènico foi a soja. Se a soja transgênica não

está no óleo, como já foi dito na exposição anterior, nao vão querer rotu-
lar o óleo, porque não tern soja transgênica no óleo. 0 óleo não é
transgênico, é óleo de soja transgênica. Se a soja, se o DNA, se a proteIna
nao estão mais lá, des não vão querer rotubar. Não tern como fazer uma
pessoa rotular, porque a definição deles de alirnento transgênico é: ali-
mento transgénico é aquele que contém o DNA transgénico. Como já foi
dito aqui, o DNA não está no óleo. Sendo assirn, não está na margarina.
Se não está na margarina, não está em lugar nenhum.

A rninha definição de transgénico é: abimento transgénico é aquele
que contém algum ingrediente de origem transgénica, que tenha DNA ou
não oil alimento que contenha urn aditivo de origern transgénica.
Mas ainda é pouco Para mim. Alimento transgênico é também aquele
alimento que não contém nenhum ingrediente, nenhum aditivo de on-
gem transgénica, mas que, no seu processo, em algum momento lá atrás,
teve urn coadjuvante tecnológico de origem transgénica. Por exemplo:
queijo feito corn coalho transgénico. E o queijo que estamos comendo.
Como o coalho é que transgénico e não o leite nem o queijo, voce come
scm saber. Isso é totalitarisrno, é obrigar vocé a corner urna coisa que
nâo quer. Ora, já é ruirn não poder corner o que quero, porque o dinhei-
ro não dá, porque engorda ou porque mata. NFs, corno cidadãos, corno
consumidores, ternos o direito de saber se o abimento é transgênico ou
náo, dada essa definiçao de que, em algum momento, alguma coisa
transgénica encostou nesse abirnento.
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Maria do Céu Paixdo Kupidlowski
Movimento das Donas-de-Casa e Consumidores

Penso que a importncia da minha presenca aqui, entre pessoas de
tao alto nIvel, devese ao fato de se estar discutindo a respeito da
producao, mas considerando também sue, no término de todo o pro-
cesso, está o consumidor.

E dentro dessa perspectiva que you tentar falar urn pouco sobre
Movimento das Donas de Casa e Consumiclores dc Minas Gerais, que
J A é urn ponto de referéncia dc entidade civil neste pals, principalmen-
te para OS mineiros, para os belo-horizontinos, em especial, que já se
acosturnaram a nos ver em nossa casa, na Praca Sete, e nas grandcs
lutas cm defesa do consumiclor.

Posso falar ciue o Cócligo dc Defesa do Consumidor é urna lei ciuc
pegou, nao tanto pelo flOSSO trabaiho, mas pela inforrnação constante c1uc
damos ao consumidor. Estamos nessa luta juntarnente corn outros órgãos
rnuito importantes, corno o Instituto Brasileiro de Dcfcsa do Consurnidor
e o Frurn Nacional dc Entidadcs Civis de Defesa do Consurnidor

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

hntcndcrnos que o assunto é rnuito polernico c requer estudo mais
aprofundado, mais demorado, pois nao existe ainda pcsquisa conclusiva so-
brc OS rcsultados. Ternos tambérn conosco, parulbando a mesma opiniáo, urn
orgao da major credibilidade, ciue é o Ministério Péblico Federal, quc tern
também a preocupacao dc quc haa rnais pesquisas, sobretudo por causa do
ncsso chrna, do nosso solo e das clivcrsas varicdadcs dos nossos cuinvos.

Gostaria dc falar urna palavrinha a ilustrc rcprcscntante da CTNBio.
A luta dos flOSSOS consurnidores tern sido fortalccida pclos nossos rnovl-
mentos dvi.

Quanto a situação do Brasil, no caso dos transgenicos, 0 que estarnos
fazendo e o que podemos aincla fazer Em 1988, o IDEC entrou corn
acao cautciar para a suspcnsao da liberaçao cia soja transgênica da
MONSANTO. Ainda em 1998,0 IDEC entrou tarnhém corn urn pcclido
die suspcnsao dessa soja. Estavarn corn dc a Associacáo Greenpeace c o
Ibama. Em clezembro de 1988, foi revogada parcialmentc a liminar. Ccn-
tudo, deixou-se a exigéncia da rotulagem.
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Em junho de 1999, aJustica voltou atrás e decidiu ampliar os termos 	 essa rotulagem plena, solicitada pelos movirnentos, será de grande valia
da liminar concedida, para exigir a realizaçao prévia do estudo do irnpac 	 para o consumidor, que saberá entendê-la para fazer sua escoiha.
to ambiental e da avaliaçáo de riscos para a saüde hurnana. Junto a todas 	 Finalmente, vamos explicar aqui o porqu das nossas preocupaçöes
essas açOes civis estava o Movimento das Donas de Casa e Consumido- 	 corn as pesquisas e o que queremos delas. Queremos, prirneiramente, ii-
res dc Minas Gerais. Esse foj nosso trabatho ate hoje. 	 beração de recursos e invesrnentos na area de pesquisa. Sabemos que os

Não sornos contra a biotecnologia, contra os avanços e a evoluçao da 	 nossos cientistas são competentes e brilhantes, mas em pequeno nürnero.
aicu1tura, porque sabemos que 0 avanço tecnológico é urn avanço do 	 Sabernos que as universidades estão carentes de verbas. Então, como te-
hornem, desde que se pôs de pe, ha milhOes de anos, desde que percebeu 	 remos essas pesquisas no Brasil? Nan querernos que o Brasil seja mero
que poderia andar, que tinha rnãos e cérebro. Corn isso, dominou a Terra. 	 receptor de sementes da MONSANTO. Queremos que seja também pro-

Não poderlamos ser contra a evolução da biotecnologia, mas so- 	 dutor, fabricante de sementes. Temos recursos incrIveis em nosso solo.
mos a favor da prudéncia, do estudo, da pesquisa consciente e compe- 	 Precisarnos pensar na biodiversiclade, no impacto ao rneio ambiente, na
tente para nos dar as respostas que queremos para a segurança au- 	 ecologia, OOS nossos rios, na nossa fauna, na nossa flora, nessa riqueza
mentar do brasileiro. 	 maravilhosa que Deus deu ao Brasil, que ja é urn celeiro do mundo.

Sabernos que, nos Estados Unidos, 50/ dos alimentos já são 	 Ontern ouvi também a fala de urn agricultor, corn experiência de
transgênicos. Muitos deles estão chegando ao Brasil, vindo na forma pri- 	 mais de dez anos em agricultura orgânica. Perguntou por que não plan-
maria ou corno produtos acabados. Aqui, no Brasil, ainda não temos le- 	 tarnos 0 rnilho corn a proteIna da tiririca. E urna reflexão interessante,
gairnente produtos transgênicos, mas ja consumimos vários deles. Por isso, 	 achei pertinente, porque realrnente a tiririca e urn mato nosso e de
a nossa preocupação corn a rotulagern, para que possarnos saber que o 	 grande resistência. Por que nao pode ser pesquisada? Porque ainda
alirnento que estarnos comendo tern alguma coisa difercnte do natural. 	 não temos boa-vontade governarnental para dar aos nossos cientistas
Essa é a irnportância da rotulagem plena, que passarnos agora a exigir. 	 a possibilidade de pesquisar.

Dc acordo corn o 3° do artigc) 31 do Código do Consumidor, é direito 	 Querernos, corn essas pesquisas, a certeza de que o alirnento
bãsico a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e ser- 	 transgénico sera urn alirnento sern efeitos colaterais para a sadde hurnana.
vicos, a especificação correta de qualidade, de quantidade, de caracterIs- 	 Jã foi largamente falado aui sobre os problemas cornprovados da alergia.
ticas, de peso, de prcço c de indicacão de riscos eventuais para a satide 	 Houve, nos Estados Unidos, urn problerna corn a alimentacão dos bebés,
humana. () porquê disso é dar ao consurnidor a opção de escolEa, a firn 	 mas, por pressão dos consurnidores, esses alirnentos foram retirados do
de que saiba definir se quer o transgénico on não. 	 mercado. Estarnos sabendo de tudo isso.

O presidente da Embrapa informou que os Estados Unidos são con- 	 Queremos que o transgénico seja urn benefIcio e nan urna catástrofe.
tra a rotulagern dos transgênicos, corn as devidas especificaçfles, porque 	 Ha necessidade de que a pesquisa continue. Ha necessidade de investi-
o consurnidor poderia se confundir. Ternos a certeza de que, pelo rnenos 	 mentos e de liberacao de verbas. \Tarnos continuar lutando por isso e pela
corn C) consumidor belo-horizontino, isso não vai acontecer, porque ele 	 rotulagern plena desses produtos. Tudo isso vai completar, nos aspectos
tern a prãtica do dia-a-dia. Quando vai as compras, já tern todo urn apren- 	 econôrnicos, sociais e politicos, essa vontade politica que esperamos que
dizado. Pesquisa, no produto quc compra, as coisas básicas de quc preci- 	 o governo tenha para atender ao grande clamor dos consurnidores, nesse
sa saber. E ainda faz a pesquisa de qualidade do produto industrializado, 	 grande debate que estarnos presenciando.
olha se a lata está arnassada, olha a embalagem do leite. Tudo isso foi urn 	 Desejo que deputados facarn do projeto do deputado Edson Rezende
aprendizado de 16 anos. Nos, do Movimento das Donas-de-Casa, 	 urn instrurnento para que a agricultura de Minas tenha urn grande avanco
acosturnarno-nos a fazer isso em Belo Horizonte. Ternos certeza de que 	 tecnológico e seja urn exernplo para o Brasil e o mundo.

88
89



PRODUçAO, ROTULAGEM E
DISTRIBUIçAO



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

Vou centrar a discussão no tema proposto, que é Producão,
Rotulagem e Distribuicao de Produtos Transgênicos. E necessário que
todas as discussñcs sobre produtos clue vão cntrar na alimentacáo dos
brasileiros seam bern amplas. Por isso o interesse da nossa empresa
em participar delas.

Dividindc o tema, cm primeiro lugar temos de pensar na movirnenta-
cão da matéria-prima, seja transgênica OU nao. Após isso, na produção
efetiva e na eventual rotulagem de produtos transgénicos. Por ültimo, na
distribuição aos consurnidores.

Sobre a questão do transporte ou da rnovirncntaçao da matéria-prima,
vamos supor que a empresa optasse por nao trabaihar corn transgénicos.
E urna opçao viávcl C possivel. Eu precisaria ter certeza absoluta dc quc
Os flO5SOS fornececlores de matéria-prima - no OOSSO caso, a matéria-pri-
ma principal é farclo dc soja e rnilho, produtos largarnente utilizados
nova tecnologia de produtos geneticarnente modificados - estariarn nos
entregando produtos nao modificados geneticarnente. Eles terao de ga-
rantir forrnalmcnte c]uc o produto não c transgcnico. E essa exigência vai
representar urn custo a mais, náo ha diavida.

Ha outro problerna. Ao ser recebido na unidade de produçao, esse
produto vai set submetido a testes especiticos Para saber se dc é OU

não geneticarnente rnodihcado. Se for, terá de ser devolvido, o que vai
encarecer o frete. Se o produto for considerado absolutamente
confiavel, teremos em maos urn produto clue 6 nao transgénico. 1-lave-
rá urn controic sobre o processo.

Varnos para outra hipOtese. Para Sc trabaihar corn OS dots produtos:
transgênico e nao transgcnico. Para separar urn do outro, sera preciso urna
estocagern de matéria-prima totalmentc difcrenciada. Ora, se a crnprcsa
dispóe apenas de urna unidade de producao, urn armazérn, urna fábrica de
racão, terá dc criar outro ambiente para trabalhar corn os dots produtos.
Isso encarece o processo, porque exige mais investimentos Para que baja
essa separacão.

Da mesma forma, a linha de produciao terá dc scr separada: outra planta,
outra uniclade industrial diferenciada. As grandes ernpresas estáo fazendo
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isso. As do Sul, quc tern várias unidades de produço, estão direcionando
o material transgCnico para locals distintos ou para turnos diferentes, corn
urn cuidado bern major no controle do processo.

0 material transgénico já existe, sirn, sabernos disso. Isso não deve
ser escondido de ninguérn. Dc alguma forma, dc entrou no Pals e está
presente. Não sabernos exatamente o quanto, especula-se que é muito
ou que é pouco.

Temos de trabalhar corn essa realidade, principalmente quem produz
e distribui alimentos.Tenho uma fábrica de ração. 0 nosso sisterna é inte-
grado e vertical. Temos uma integração corn produtores independentes.
Teria de separar essa produção. Os nossos animais teriam de ser também
separados, corn urn controle total do processo. 0 processo não é somente
industrial, começa corn o recebimento do produto, passa pela fabricaçao
de ração, pela alimentaçao no campo e, naturairnente, pela diferenciaçao
dos plantéis a serem processados na indüstria.

Ha a parte de embalagern especIfica. Em si, cia não é mais cara por-
que, de qualclucr forma, iria haver o rótulo, mas teremos de trabaihar
tambérn corn urn controle do processo muito grande para não colocar
produto não transgCnico em embalagem rotulada e vice-versa. Isso tam-
bern causará algum impacto no custo.

Por uitimo, a distribuiçao, que é, na realidade, o que flOS interessa. A
discussão toda neste painel e ciclo de debates está centrada naturairnente
no consumidor. Não ha interesse algum em discutir urn assunto dessa
relevância, senao pensando exciusivamente no consumidor. Todos esses
produtos finalmente serão absorvidos no mercado.

Vamos cliscutir a realidade em que já vivemos, e outra que está por
vir, que é a Lei da Rctuiagem. Sc cia for aplicada, precisarnos discutir
esse tema de mancira prática e direta.

Primeiramente, precisamos pensar na viabilidade: e possivel distribuir
dois produtos compietamente antagônicos no mercado, corn a mesma mar-
ca? 0 que está escrito no rótuio dos macos de cigarro - que faz mal a
safldc - não está hi à-toa. A pessoa cjue fuma tern, no minirno, a consciCn-
cia urn pouco pesada. Será quc isso também nâo vai acontecer corn os
produtos rotulados como transgCnicos, do tipo: não consuma esse produ-
to, que faz mal a safldc? Alguém vai dizer, pensar isso aI. Se está identi-
ficado é diferente. NinguCm vai pensar que está diferente para meihor.

B a aceitação do piiblico? Na Europa já existe urn consenso - foi a
Inglaterra que corneçou corn isso - de que ate l% do farelo de soja impor-
tada, seja do Brasil ou da Argentina, pode ter material geneticarnente
modificado. Eles consideram que, no transporte e na movirnentaçao, aci-
dentalmente, pode haver mistura. Mas já cstão exigindo das crnpresas
brasileiras rótulos de quc aquele produto não foi produzido corn material
gcneticamentc modificado. Quer dizcr, é o contrário do quc esta scndo
proposto no Brasil: urn rfltuio de procedCncia não transgCnica.

A aceitacão pclo pflblico vat passar por processo interessantc. Veja-
mos, primeiro, a questão do repasse de custos. E possIvci rcpassar custos
na econornia brasilcira hojc? Qucm faz preco é qucm produz? 0 Movi-
rncnto das Donas de Casa trabaiha muito nisso.

Os precos de supermercado, atualmcnte, no Brasil, tendem a não
scr mais abusivos, e não é o governo quc consegue isso. E o próprio
consurnidor, seja por mcio de organizacOes bern estruturadas, seja por
outro tipo dc rnanifestacão.

Hoje, é balela dizer que se tern dc passar para o consumidor o aumen-
to dc custo de lO%, pclo fato dc se ter que trabaihar corn material
transgernco c não transgénico na mesma unidadc. Não existc mais essa
possibiidade, c vamos pcnsar também que trabaihamos prioritariamentc
corn o frango. Frango é o quc ha dc mais barato no Brasil atualmente, em
termos de protdIna animal. Nao se conscgue, no frango cm si, agregar
valor simplcsmcntc porque se trabalhou corn processo difcrcnciado. As
rnargcns de lucro são cstreitas e sabcrnos qual é o poder aquisitivo.

Mas acontece o pior. Talvez, as cmprcsas quc optarern por trabaihar
corn material normal ou gcneticarncnte modificado vão ter dc rcduzir o
preco do material transgênico. Se rotularem, o prcco tcra de ser difcrenci-
ado, senão ninguém vai cornprar. E isso oque queremos? Vamos discutir,
rnas que fiquc clara uma coisa: não existe a possibilidade de se rcpassar
preço ao consumidor.

Fica aqui uma mensagcrn aos deputados, que vão fazer a legislacão.
Ha tendência, em alguns estados, dc fechar questão em não transgênicos.
(I) Rio Grande do Sul é urn excmpio. Não vamos discutir se a estratCgia é
corrcta ou não. 0 quc queremos dizer é que Minas Gerais, Estado de
potencial agrIcola e industrial invejavel, não é uma ilha de excclência,
cercada de oportunidades de negócios por todos os lados. Minas não é urn
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Estado isolado. Faa parte de uma Federação, de urn continente, da estru-
tura MERCOSUL e do mundo. Nosso Estado está interagindo sempre,
seja adquirindo produtos de outros estados e de paIses vizinhos, seja ex-
portando produtos.

Ao se fazer uma lei, que cia contemple a interação que existe entre os
estados. Que náo nos isolemos. A tecnologia pode ser igual Para todos,
mas a iegislação pode set diferente em cada estado.

Organismos geneticamente modificados, oriundos da Argentina e da
America do Norte, já estão presentes no nosso Estado. Ha como coibir?
Creio que sirn, mas a custa de esforco violento. Não adianta pensarmos
que podemos, sirnplesmcnte, fechar o Estado, que varnos criar urna lei so
nossa e trabaihar sobre cia. Não. Temos de pensar no conjunto.

Bern ou mal, sornos dependentes de tecnologia externa. Não exjste
ainda, no Pals, tecnoiogia própria, seja na area de sernentes, seja na area
de genética animal, capaz de atender a todas as nossas necessidades. Es-
perarnos chegar a isso no futuro, rnas, por enquanto, náo e possIvel.

Esse tipo de cornércio unilateral, já que so importamos tecnolcgia e
não a exportamos, vai existir por algurn tempo, mas, Se, por urn lado, não
exportarnos produtos (sernentes, material genético animal), por outro cx-
portarnos muitos produtos primários e ate alguns industrializados de on-
gem animal e vegetal. Nossos irnportadores, cada vez mais, apertam as
IegislacOes sobre esse tipo de coisa, seja por proteçãc) rnterna, seja por
subsIdios que concedem aos agricultores locals. 0 fato é que existe restri-
ção a produtos primários - dos quais sornos urn dos grandes exportadores
rnundiais -, e a alguns produtos transformados. 0 frango brasileiro, por
excmpk, e urn produto, na pauta de cxportaçao, de grande irnportância. A
situaçao tambérn tern de ser analisada sob essa ótica.

Hoeck Miranda
Coordenador da Agência Nacional de Vigilãncia Sanitária -

Brasilia

Este é, scm dtivida, o maior o debate sobre alimentos transgCnicos
ocorrido no Pals, e desejo que Minas encontre o caminho mais adequado,
não somente por sua vocacão histórica, mas, sobretudo, pela repercussão
positiva que pode exercer sobre os demais estados da Federacão.

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

Defendendo equivaléncia substancial e, portanto, a não-rotulacão es-
tao todos os paises ciue desenvolveram e detérn essa tecnologia. No caso
das Americas, a divisão é bastante clara. Os Estados Unidos, seguidos de
Canada, Mexico e Argentina defendem a posicão de que não se rotulem
Os alimentos transgênicos, porque são substancialmente equivalentes aos
não transgênicos, ou de que não se rotule a matCriaprima de origem
transgCnica, porque e substancialmente equivaiente a matéria-prima de
origem comum.

Do outro lado, estão os palses que defendem o direito do consumidor
A informacão: a União Européia como urn todo, o Brasil e a India, que é
urn dos paIses emergentes e grande mercado em potencial. A Argentina,
como nossa parceira comercial no MERCOSUL, cria, no contexto, urn
cenario corn variáveis que tern de ser bern administradas.

0 clássico entre rotular e não rotular esconde outros classicos. Discu-
tern-se tambérn dois modelos de desenvoivimento econOmico: a geracão
da tecnologia de Ponta como fator importante do desenvolvirnento soci-
al, e, pot outro lado, a sociedade, que quer discutir o desenvolvimento
que ihe interessa, tomando o cidadão como ator principal.

E urna briga, urn campeonato, urn classico de disputa de mode-
los de desenvolvimento econOmico. A grande arena para a realiza-
cáo desse clássico é a plenaria do CornitC do COdex Alirnentares e
Rotulagens de Alimentos, que se refine regularmente em Otawa,
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capital do Canada. Posicfles sao expressas de maneira bastante
ostensiva pelos palses dos dois grupos.

Nesse meio, ha uma incognita clue me intriga. Estive nas duas ditirnas
reuniOes no Canada e percebi cjue a China náo se pronuncia. Tentei conver-
sar corn membros da delegacao chinesa Para me inteirar da opiniao da
Rcpdblica Popular da China, mas n3o consegui. ;\dotarn a estratégia de
colocar o estrangeiro em contato corn o chines de I--long-Kong e nao corn
o da China continental. 0 clue a China está pensando desse cenário não
set. E, no mIrnrno, intrigante esse silenclo.

Diria que o Brasil caminha de rnaneira segura, porcjue possui o extra-
ordinario COdigo de Defesa do Consurnidor, clue estabelece urna discipli-
na dc rnercado, reconhecendo o dircito da parte mats fraca. Isso é de
irnportancia estratégica Para flosso desenvolvimento. Temos norrnas para
regulamentar o rnercado. 0 mercado interno brasileiro não pode sirnples-
mente operar a favor das forcas de mercado mais poderosas, rnas deve
operar, considerando a existéncia dc forcas mais fracas.

() artigo 31 define clararnente que caracteristicas a oferta e a apre-
sentacao de produto devern ter Para orientar 0 consurnidor no seu proces-
SO de escoiha. Entre clas, destacaria que as inforrnaçfies devern ser osten-
sivas, discrirninar a origern do produro C citar Os riscos. () Cddigo de
Defesa do Consurnidor ciisciplinou o rnercado brasilciro e foi o fator fun-
damental Para clue o governo, que se rnanifesta em fOruns corno o do
Cddcx Alimentares - a rnanifestação é governamental -, puclesse levar
urna posição definida a favor do respeito ao direito do consurniclor. Scm
essa ici, votada no Congresso, o Brasil provaveirnenre ainda estaria pati-
nando, em fdruns internacionais, em atitudes extrernarnente ddbias e, em
alguns mornentos, ate mesmo contrarias a uma estratégia de descnvolvi-
rnento nacional.

A dclegaçao brasileira, na reuniao do COdex, em 1999, inforrna sobre
a existéncia do COdigo de Defesa do Consumidor embasado no princIpio
de scmpre garantir ao consurnidor inforrnação adequada, precisa e clara
sobre aspectos do scu interesse, corno cornposiçáo, natureza e caracterIs-
ticas do produto, resguardando tambérn a sua satide e liberdade de esco-
iha. Essa manifestação ocorreu no ano seguinte a urna manifcstacão cx-
trernamente contunciente do Brasil, na defesa cia não-rotulagcrn do
transgCnico em func3o (IC ser substancialmente equivalente -to não

transgénico. Vemos uma primeira mudança de posicão, mas que, pela for-
ma como foi redigida a manifestacao brasileira, ainda não contempla to-
talmente o clue é exigido pelo COdigo de Defesa do Consurnicior. A dis-
cussilo cofltifluou.

Na reunião de maio deste ano, a delegacão brasileira informa clue o
Pals possui urn COdigo de Defesa do Consumidor embasado no princlpio
de sempre garantir ao consurnidor informacão adequada, precisa e clara
sobre aspectos do seu interesse, ccmo composicão, origern - c aqui apa-
rece urn item muito importante do Cddigo -, natureza e caracterIsticas.
Nessa época, estavarn em discussão, na plenária do Cddex, duas opcOes
de rotulagem, que refletiam aquele "classico": 0 princIpio da equivalén-
cia substancial e o princIpio de inforrnacáo ao consurnidor.

i\ssirn continua a manifestacao da delegacão brasileira: "Por essa ra-
zao, o Brasil não pode aceitar a Opc3o I e opina pelo aprimoramento da
Opcao 2, de m()do a garantir a rastreabilidacie dos alimentos derivados da
biotecnologia, a informaçao e 0 dircito de escoiha ao consurnidor". Pode-
mos notar que essa manifestacão cia delegaçao brasilcira está muito mais
completa e muito rnais de acorcio corn a nossa legislaçao federal. Gostaria
de deixar bern claro que alguns detalbes introduzidos nessa rnanifestaçao
deveram-se at) trahaiho extremamente participativo do IDEC no CornitC
Brasileiro do COdex Alimentares, que C onde se faz a redaçao final da
posicao do governo clue sera levada a urn forum ciessa natureza.

A questéo da equivalCncia substancial comecou a set arnadurecida
cm 1990 e foi publicada em 1996, cm urn documento charnado "Fall,
Food and Nutricion Paper n 61". 0 enunciado da equivalCncia subs-
tancial diz que ela é estabelecicia por urna dcmonstraçao dc clue as
caracteristicas avaliacias Para o organismo gencticamente rnodificado
ou 0 alimento especifico derivado sao equivalentes para as mesmas
caracterIsticas do comparador convencional.

Em primeiro lugar, esse enunciado náo nos oferece critCrios para de-
finirmos o que s3o essas caractcrIsticas avaliadas. () que cieve set avalia-
do depende muito tie quem avalia e de quem -, ,at julgar a avaliaçao feita.

Em segundo lugar, sob o prisma da ldgica, esse prirneiro enunciado do
princlpio da equivalCncia substancial C redundante, pots, em scu corpo,
utiliza-se de palavra da mesrna naturcza daquilo clue está tentando enun-
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ciar. F continua dizendo o scguinte: "Os nIveis e a variação Para as carac-
terIsticas do organismo geneticarnente modificado devern estar dentro do
intervalo natural de variacao Para aquelas caracterIsticas consideradas no
comparador C baseados em uma análise apropriada de dados". Ora, na
cornuniclade cientIhca, nacional OU internacional, não ha critérios Para
essa análisc apropriada de dados, nem consenso scbrc isso.

Destacarci mais urna inconsisténcia existente no docurnento, quando
tenta caracterizar urna palavra de sentido indefinido - substancial. Nm-
guérn sabc em que nivel podernos começar a considerar urna variacão de
cornposiçao quIrnica ou de propriedades fIsicas OU quIrnicas corno subs-
tancial. Não ha esse criterlo na comunidade cientIfica. Também não defi-
ne critérios Para a escolha do conjunto de caractcristicas avaliadas nern
para a dcfinicão do quc seja a análise apropriada de dados.

Poi- seus inümeros aspectos subjetivos, o enunciado deixa a anãli-
se de urn produto originário dc matéria-prirna transgénica ou que con-
tenha algurn ingrediente corn cssa origern, que pocic ser aprovado ou
rejeitado, ao bel-prazer dc quern for julgar 0 produto. Aclotar esse enun-
ciaclo de equivaléncia substancial é adotar urn enunciado extrernamente
problcmático e que não tern base cientIfica - porque o enunciado ci-
entifico é logico, preciso C claro. Assim, essa posiçao dc nao rotular o
alirnento proveniente de rnatéria-prima geneticarnente modificada,
porquc é equivalente ao alirncnto proveniente dc rnatéria-prima tradi-
cional, bascia-se em urn cnunciado problernático.

Fssc cnunciado foi rcciigido na OFCB - Organizacão Para Coope-
racao e Desenvolvirnento Itconornico -, que é composta de 29 palses,
sendo clue ncnhurn deles é cia z\rnérica do Sul. 11 o Brasil, agora, estã
na posiçào de observador. Assirn, é fundarncntal clue, na sociedade
brasileira, discutarnos, de mancira clara e objetiva, qual é o rnodclo de
desenvolvirnento que qucrernos.

Como o cnunciado da equivaléncia substancial nao indica o conjunto
de caractcrlsncas a serern analisadas, o Brasil já cicu algurn passo. Não
podernos dcixar de mencionar a Instrução Norrnativa n 13 da CTNBio,
que estabclece normas Para a liberaçao planejada, no melo arnbiente, de
organismos geneticarnente rnoditicados.

tTM trabaiho publicado em 1996 apresenta procedirnentos que deve-
rac) 5cr observados na aprcscntação de proposta, Para aprovação pela

CTNBio, e as questöes centrais a serem respondidas. São 319 questfles,
distribuldas em 16 itens, corno: espécie e natureza do organismo, que
deve ser descrito - o DNA e o RNA modificados - e o organismo corn()
alimento, que é 0 que flOS interessa. Assim, no Pals, ternos urn caminho a
ser seguido.

A Instrucao Normativa n° 13 apresenta 26 questfles referentes aos
efeitos do organisrno gencticarnente rnodificaclo na saüde hurnana e 6
questfles indiretas sobre esse efeito, num total dc 32 questfles voltacias a
saflde, em urn universo de 319.

Sobre a aplicabilidade de equivaléncia substancial, gostaria de afir-
mar ciue não ha equivaléncia substancial quando 0 0GM e obtido por
rnociificaçao na cornposicão quirnica do DNA, seja pela introdução de
novos genes, pela supressão dc genes existentes na molécula original
ou pela interacão entre genes na rnolécula de DNA. Essa transforma-
ção - a rnudanca na cornposicao qulmica do DNA - produz rnodiIica-
çfies no cornportarnento quimico do 0GM, obrigando a sua classifica-
ção como novo organismo.

Por se tratar de flOV() produto, o 0GM deve ser perfeitarnente ca-
racterizado corno tal cm toda a sua cadeia de comercializaçao. Os
produtos contendo OGMs ou deles derivados dcvcm ser identifica-
dos, para garantir ac) consurnidor o seu dircito inalicnável a inforrna-
ção c ao cxercicio de escoiha.
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Os ASPECTOS JURIDICOS,
A PESQUISA E A CTNBio

I



Antonio Joaquim Fernandes
Procurador de Justica, representando o Ministério Püblico e o
secretário-geral do Instituto Brasileiro de Politica e Direito do

Consumidor - BRASILCON

Entendo que tanto a lei em discussão - que tern corno ponto prin-
cipal o sirn ou não a rnoratória - como também o projeto que trata da
protecao a biodiversidade em nosso Estado enquadrarn-se na mesma
faixa de preocupacöes.

Vou expor de maneira simples sobre quatro dos direitos básicos do
consumidor, scm simplificá-los. A idéia principal é a de que, quando fala-
mos em direitos do consumidor, na verdade, estamos falando de direitos
da pessoa humana. Talvez sea melhor pensarmos sob essa perspectiva.
Estamos pensando nessa pessoa humana num contexto de mercado, em
que temos do outro lado urn fornecedor e a economia corno o centro.
Vamos pensar nos aspectos náo patrimoniais, náo econômicos. E claro
que 0 aspecto economico é importante e tetá certarnente urn peso rnuito
grande na decisão desta Casa, mas, quando se fala em direitos do consu-
midor, na verdade a preocupacão é corn a pessoa hurnana.

Dal serem irnportantes dois aspectos: a verdade e a liberdade. Gosta-
na que tudo que for dito seja interpretado sob a ótica desses dois valores.
A mentira sempre foi rnoralmente condenável, mas está presente no nos-
so dia-a-dia. Como sornos enganados pelos rotulos dos produtos que es-
6o nos supermercados e dentro das nossas casas! Como sornos engana-
dos pela publicidade! E, o que e pior e que foi denunciado aqui, e que
muitas vezes o rdtulo é aprovado pelo proprio Estado.

Trabaiho hi muitos anos corn direito do consurnidor, corn o pessoal
da Satide, e infelizrnente ainda ternos de conviver corn a rnentira na
rotulagem, corn inforrnacóes não verdadeiras, incorretas, enganosas. 0
erro é exatarnente a falsa percepção da realidade. 0 suco não tern laranja,
mas é de cor alaranjada, e o rótulo induz a pessoa a pensar que all ha urna
fruta. Isso e enganar, é urna rncntira, é contra essa idéia de verdade.

0 outro valor é a liberdade, porque todos nós, desejarnos ser livres. Sc
a nossa liberdade, nurna dernocracia representativa, é expressa no mo-
rnento em que votamos e trazernos os deputados para esta Casa, para que
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criern a ordern que rcgerá as nossas vidas, parte dessa liberdade tern per-
manecer corn o cidadSo: é a liberdade de escoiha.

Os quatro dircitos básicos sobre os quais vamos falar são: direito a
scgurança, a informac5o, ao rncio arnbientc saudável e a escoiha. A
resisténcia a rotulagern tern varios motivos quc já foram aqui expos-
tos. Gostaria de acrescentar mats alguns. Urn fator de resisténcia rnui-
to forte é o caráter vinculativo cia inforrnacSo prestada pelo fornece-
dor. Quando urn fornecedor presta urna inforrnação no rótulo, etc se
vincula, obriga-se, torna-se responsavel pela inforrnaçSo. Se dc infor-
ma "!lvre de transgenico", e mais tarde alguérn provar que C) prduto
contem urn ingrcdiente transgenico, etc responCcrá por isso. Ha, na
resisténcia, o objetivo de nSo se comprorneter.

Outro aspecto e a falta de controic de quaLidade sobre as matérias-
prirnas. Urn fornececlor, urna inddstria ou urn comércio quc nSo tenha urn
adcc1 uado controlc cia sua rnatéria-prima, quc nao faca testes, terã muita
clificuldacle em fazer urna dcclaraçSo corn a qual se compromcta. Esse
carátcr vinculativo se rcfiete tambérn cm relaçSo ao problerna dos riscos
do dcscnvolvirncnto. Sc a inforrnaç5o foi prestada liojc, e daqui a 3() anos
hear comprovado quc act uilo ciuc introduzimos no nosso corpo provocou
algurn agravo, essa pela declaraçao ainda prevalccc.

A idéia de dlircitos bãsicos está prescntc na or gem dessc charnado direito
do consunvdor, clue vcrns aincla Sc clesenvolvendo flOS dias de hojc. Isso
comcçou cm 15/3/62, quando John Kcnncd\; prcsidcntc dos Estados Uni-
dos, proclarnou a existencia de quatrc) dircitos básicos do consurnidor: o cli-
rcito S scguranca, S inforrnaçSo, S escoiha C 0 dircito a scr ouvido. Essa decla-
racSo inicial cvoluiu. Fm 1985, as Naçôes Lniclas lancararn urn docurnento
proclarnando varios outros dircitos. Tambérn no Brasil, o arfigo 60 do Cddigo
do Consumidor traz urna relacao dc clircitos básicos.

i\ prcocupaçao corn a rotulagcrn nao cstS restrita ao direito S infor-
macau. Os dircitos basicos tern entre Si urna !igaçao, urn rclaciona-se
corn o outro. NSo é a inforrnaç5o pela inforrnacSo, é a informaçSo
ligada S segurança, S protcçSo ambiental; é a informaçSo ligada ao
dircito dc escoiha. Quando Sc estabciccem outras regras quc visam
dar efetividade a csses direitos, clas nSo podern desviar-se dos seus
objctivos. Se é inforrnacSo para a scgurança, nao é possIvel fazer uma
regra quc nao consicicrc o dircito S scguranca.

o dircito a seguranca é definido corno uma garantia da pcssoa contra
produtos c scrviços que possarn set nocivos a vida c a satide. Na
lei, a proteção da vida, da saflde e da segurança contra os riscos e urn
objetivo da polItica nacional de rclaçfles de consurno, quc está em
construçSo. 0 artigo 40 trata da polItica nacional dc relacOcs dc con-
surno ou dc urn rnodelo para eta, mas dc fato nSo tcrnos ainda urna
polItica nacional de relacfles dc consumo. Os diversos órgSos pflbui-
cos trabaiharn de rnaneira isolada. No Smbito do Ministério da Justi-
ça, hS o Departarnento de ProteçSo do Consurnidor, a Agéncia de \'igi-
limncia SanitSria, a Agéncia de Sadde Suplcmcntar, etc. Porérn, infcliz-
rnenrc, ainda nSo ternos urna polItica definida, crnbora suas diretrizcs
estejarn na lei e devam ser cumpridas.

() dircito a inforrnaçSo estS muito relacionado a questSo dos
transgénicos. A dcfIniçSo corrcntc do dircito S inforrnação é quc se trata
do conhecirnento dos dados inclispensSveis sobrc o produto ou serviço
para urna decisSo conscientc. As diretrizes das Naçfles Unidas afirrnarn
que prograrnas de inforrnacSo c eclucacão do consurnidor devem incluir
sadde, nutriçSo, prcvcncão de docncas contraIdas por meio dc a!irncntos,
inforrnaçfles sobrc adultcraçao dc alirnentos, possiveis riscos C rotulagcrn
dc produtos, cntre outros dados rc!cvantes. Isso é muito importante.

Quando as NacOcs Unidas tracarn urna dirctriz sobre inforrnaçSo e
cducacão do consurnidor, o dcstac1uc major nSo é corn o aspecto ceo-
nornico, a taxa dc juros ou a lesSo pccuniária. A prcocupaçSo é corn
sadde, nutriçSo, alirnentos. E isso clue dcvc scr prioritSrio em terrnos
de inforrnaçSo e de educacSo.

No nosso COcligo, a transparéncia tambérn é urn dos objetivos da po-
Iltica nacional de re1acies de consurno. Essa transparSncia, na verciade, é
o resultado prStico que a lei husca atingir mediante 0 princIpio cia infor-
macSo. Quanclo c) lcgislador obriga o fornecedor OU quern quer que seja a
inforrnar, está buscando atingir esse objetivo. A nossa legislacSo privile-
giou bastantc esse direito S. inforrnaçSo, tanto que etc cstS prescore nas
regras quc tratam dc qualidade dc produtos, prSticas comcrciais, contra-
tos, nas sancOes administrativas c etc. Temos vários crimes contra o con-
surnidor relacionacios S inforrnaçSo.

Ioi mencionado hS pouco urn dos requisitos da inforrnacSo. 0 artigo
31 é cornplexo c muito rico. Em rclacSo 2OS rcc1uisitos da informacao, o
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Código diz que as informaçoes sobre as caracterIsticas, no nosso caso
inforrnaçôes sobre caracteristicas transgênicas ou não, dcvern ser corre-
tas, claras, precisas, oStenSivas e em lingua portuguesa.

0 adjetivo correto tern origern no latirn correc/zi, qUe significa certo,
isento de erros.

Clara é a inforrnaçao facilmente compreendida pelo consurnidor. Não
se admite obscuridacic ou ambigüidade do texto. A linguagem deve ser
direta e simples, de forma a perrnitir que sej am facilmente compreendi-
das as caractcrIsticas do produto. Na ddvida, deve-se Colocar: esse pro-
duto pode conter ingrcdicntc geneticamente modificado.

A precisSo é a ci valicladc daquilo que é exato, dcfinido. Qum conhece
o produto é o forncccdor. Sc o conhccc, é capaz - isso é econornicarnente
harato e viável - dc indicar quais OS ingredientes c'ue possui, C SC cxistern
ingrcdientes gcncticamcntc modi ficados.

Por tilurno, é necessaric) clue as inforrnaçfles sejarn ostensivas. Infor-
rnacão ostensiva é a clue pode ser percebida a prirncira vista, de forma a
permitir quc o ccnsumidor idcntifique a presenca dc algurn ingrcdiente
transgénico. A infiuncia do pcssoal do marketmg C cia Cornunicaçao aca-
barn escondendo as inforrnaçflcs mais rclevantes do c l ue cxihindo-as.

Gostaria dc, mais urna vcz, fazcr urn rnea culpa, corno irnplcrncntador
do Cfidigo do Consurnidor, por nao ter conscguido, apcsar clas divcrsas
tentativas, fazer corn quc os tornecedores fossern acionados contra a
rotulagern enganosa C orni ssa.

Por outro lado, ha urna ncccssidade muito grandc dc cducar-se o
cidadão para o uso cicssas inforrnaçôcs. Ternos urna norma (IC rotulagem
no MERCOSUL, tic 1983, qUC nSo foi irnplerncntacla compictarnente.
Loi internalizada pcla agricultura. Depois disso, a Safidc soltou urna
norma trazendo para o OOSSO dircito a norma do \IFRC( )SUL, que
não cstá cornplctarncnte vigcntC. NSo é a norma idea!, entra cm con-
tradiçSo corn o Cddigo do Consurnidor ern varios aspectos, mas preci-
sa ser conhccida. Hojc, p1 ternos rotulagem nutriciona!, informação
nutricional em muitcs produtos, mas a maioria dos consurnidores nSo
COflSCUC intcrprctar cssas informaçfles.

() terceiro dircito é o dc urn mcio arnbiente saudãvcl. F a idéia tie ciue
O equilibrio ecologicc) é ncccssSrlo para melhorar a qualidade de vida e
preservar para o tuturo 0 mcio ambiente. A DcclaraçSo da ()NC de 1985

foi recenternente modificada, incorporando conceitos ligados a
sustentabilidade e ao desenvolvimento. A própria Agenda 21, em
CapItulo IV, trata bastante do consumo sustentável e da sua Importancia
para a preservacão ambiental, que é a consciencla dos consurnidores em
relação aos riscos ambientais provocados por produtos ou servicos.

Por tiltirno, o direito a escoiha. Isso significa a possibilidade de opcão
entre vários produtos ou serviçcs corn qualidade satisfatória e precos cern-
petitivos. Na Europa, desde 1985, o direito da escolEa é uma das priori-
dades do Programa de Protecão ao Consurnidor. E o direito a escoiha tern
uma ligacão rnuito forte corn a liberdade, que deve ser entendida sempre
como a liberdade do outro. Aqui, durante esse ciclo, vimos algurnas mani-
festacfles em defesa da liberdade do cientista, do agricultor, do poder
econdrnico, da Monsanto, mas a hberdacle deve ser sempre a liherdade do
nSo igual, do mais fraco, do exciuido, do desinformado.

No piano do direito, estamos sempre construindo o clue deve ser.
DaI, a idéia tie uma visSo de futuro: qual o futuro que desejamos c
dircito que pode nos conduzir a esse futuro? Ha urn confronto entre
urna reandade, que é o set, cm que predomina 0 econornico, na qual
muitas pessoas são excluIdas, nSo trn hberdade, escoiha e acesso aos
bens rninirnos para a sua sobrevivéncia. Esta é a realidade dos estaclos
nacionais, que estSo perdendo podler, csvaziando-se, e das crnprcsas
transnacionais, que estão dominando o rnundo e determinando o clue
vanios consumir ou deixar de consurnir.

() iegis!ador parte do que é para o que deve ser - A escoiha entrc o scr
e o dever ser exige urna visão clifCrenciacla, que gostaria tic cornpartiihar,
coflic) unia contribuicão para essa importante decisao do Poder I .egis!ativo:
a visao tie uma realidade em Clue predornine a pessoa hurnana, nSo o
econornico; a inclusSo de todos corn digniclade; 0 forta!ecirncnto da Re-
pübuica, da dernocracia; -,I idéia dc urn governo no intcrcssc dc todos c
nSo contra o povo; o fortaicciniento dc todas as instituicflCs.
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Silvio Valle
Pesquisador da Fiocruz e coordenador dos Cursos de

Biossegurança da Escola Nacional de Saüde Püblica e da Escola
Politécnica de Sañde

Vou fazer algurnas reflexöes sobre a questão da regulamentacão da
biosseguranca no Brasil. Por não ser advogado ou jurista, coloco-me como
usuário da legislacão.

Minhas palavras não expressam necessariamente a posicão da Fun-
dacão Oswaldo Cruz, são antes uma reflexSo sobre a implernentacão
de leis que dispöem sobre a matéria, feita corn nossos alunos, corn
pesquisadores da Fiocruz.

Serei coerente corn a posicão que assurni na ditima oportunidade em
aqui estive. Sou contrário a moratória. Porém, na dltima audiência ptibli-
ca, eu disse textualmente que era a favor de urna legislacSo estadual e da
criacão de urna comissão técnica estadual de biosseguranca.

Acho que a preocupacão corn os alimentos transgênicos é importante,
rnas preocupam-me também alguns aspectos dos projetos dc lei sobre
eles. Nessa questão, as vezes ocorre uma confusSo rnuito grande. Por exem-
plo, p0550 citar urna protelna recornbinante produzida por rneio de urn
transgénico, a qual já estamos inoculando na populacão ha mais de 15
anos, que é a proteIna recombinante da vacina contra a hepatite B.

Esse não é urn discurso a favor ou contra os transgênicos, questão que
não me parece interessante. A vacina contra a hepatite B é e sernpre 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 transgénicos para
a discussão rnais ampla da biotecnologia, que inclui as areas animal,
ambiental, agrIcola e hurnana.

A existência de uma de urna legislação estadual e de uma comissão
técnica estadual de biosseguranca são de extrema irnportância, uma vcz
que poderão prestar uma grande ajuda a CTNBio.

Vou tentar explicar por qué e corno essa comissão técnica estadual de
biosseguranca pode ajudar a CTNBio. Vou citar urn texto de Graziano:
"Tudo pode e deve ser questionado, exigindo-se respostas para as dtivi-
das existentes. Mas jamais pode-se cair no erro de desprestigiar a ciência

111



gerada no Pals. Nesse sentido, a recuperacão da credibilidade da CTNBio
é fundamental." E poderia citar outros autores clue, já ha algum tempo,
vém falanclo cm recuperar-se a credibilidade da CTNBio, corn o clue con-
cordo plenamente. Para isso, temos de aproveitar as oportunidades con-
cretas como essa, e refcrcar a importancia e a seriedade cia CTNBio, con-
tribuindo para clue eta recupere sua credibilidade.

Acho necessario explicar clue, em nosso curso da Fiocruz, fazemos
uma divisSo entre C) clue charnamos de biosseguranca praticada e o
c1 ue chamamos de biosseguranca legal. Do ponto de vista jurIdico,
ses nomes pcdem ate estar errados, mas sentimos necessidade de fa-
zer essa divisao.

Chamamos de biosseguranca praticada aquela ctue ja praticávamos an-
tes clue houvesse urna legislacao especIfica. Em nossa definicão, é a que
trata dos organismos nao moditicaclos geneticamente, mas que, na verda-
de, apresenta riscos para o pcssoal de laboratflrio, além de uma série de
outros, pois trata de rnodificacfles gcnéticas como a fusSo dc protoplasma
e as rnuraçfies por radiac5). Fla n5o é tratada por Ici.

A biosscguranca legal é a cl ue é rcgida por lei propria, Clue regulamenta
urna técnica chamada de engenharia genética. Se, ao cliscutirmos esse
assunto, misturarmos qucstoes Clue nao ihe sao pertinentes, apareccrao
clflvidas cono a clue tivcmos, cjuando se questionou 0 curso de
biosscguranca na Amazônia. ()ra, esse curso nao vai tratar da
biosscguranca de transgcnicos, mas da biosseguranca 9UC envolve, por
cxcrnplo, os microorganismos cmcrgentes.

\'ou justificar minha posicao contraria a moratoria. Tcrnos cinco anos
dc lei, e vamos completar trés anos de moratfiria. No primeiro ano, a
moratoria foi, na verdacic, c1uase administrativa - nao sei se esse seria 0

tcrmo corrcto. A lei foi sancionada em 5/1/95. () ciccreto clue a regula-
mcntou - clevido a uns vetos clue, a cpoca, cu Ia dizia clue mutilaram a lei
- é dc 20/12/95. Logo, a lei ficou urn ano paracia, send() clue quase tudo
o cl ue foi vctado retornou ciepois, por decretC.

Quando talamos em moratoria, devernos expor as razñcs pelas quais a
situaçao nao cstá evoluindo. A dccis5o da CTNBio sobrc a liberaçSo ocor-
reu em sctcmbro de 98. 0 piantio cornercial foi iniciado em 98. Vamos,
portanto, para dois anos dc morat na, clue esta sub 1iidice. No caso da
moratona dos segundo c tcrcciro anos, ouvi muitos acusarem as leis da

comunidade cientIfica. Corn relacão a essa questao, gostaria de fazer uma
defesa da comunidade cientifica.

Vamos examinar a questSo da rnoratória corn relacão a soja sub judice.

Ha o meihoramento tradicional e o meihoramento pela biotecnologia. 0
meihoramento tradicional é o clue ocorre quando é feito o cruzamento
entre espécies próximas. 0 gene de interesse vai junto corn outros genes.
NSo tern a especificidade.

No rneihorarnento pela biotecnologia rnoderna, a grande diferenca e
vantagern e clue so se passa urn gene. Não se passam Os outros. Cruza-se
urna espécie de planta corn a outra e passa-se aquele gene especIfico.

Vamos examinar a situacão da ernpresa que apanhou urn cultivar de
soja americano e nete introduziu urn gene de resisténcia ao herbicida,
obtendo soja americana resistente a dc. Apresentou S CTNBio todcs os
dados de que dispunha sobre a quatidade agronômica, seguranca arnbiental
e scgurança alirnentar. Poclemos ate questionar esses dados, mas foram
apresentados e se encontram no processo.

\re l ans como foi feita a soja transgénica brasitcira. A mesma em-
presa, dc posse da soja transgénica americana resistente ao herbicida,
ievou a soja brasileira para os Estados Unidos, nao pela engenharia
genética, rnas pelo melhoramento clSssico. Passou o gene da soja ame-
ricana nesistente ao herhicida para a soja brasileira. Obteve a soja bra-
sileira corn gene resistente ao herbicida. E togico que al tern genes da
soja brasileira e tarnbérn da americana.

Baseado em estudos arnbicntais e de seguranca ahmentar da soja
transgénica americana plantacia em solo arnericanc, a CTNBio con-
ciuiu clue aqueta soja brasileira é segura. Estou fatando isso corn base
na anStise do próprio processo da CTNBio. Tocbos os meus dados tern
referCncia bibliogrSfica.

Membros da cornunidade cientIfica - dois pesquisadores da Cornis-
sao Setoriat EspecIfica do Meio Ambiente da prtipnia CTNBio - afirma-
ram que cst5o faltando dados e emitirarn 0 seguinte parecer:

clossiC apresentado pcia proponente contem apenas e tao-sornente
inforrnaçOes sobre a soja cm c1ucstSo, quando cultivacla nos Estados Uni-
dos. As cxperlbncias retatadas para o Brasil dizem respeito a testes dc
comprovaçSo de eficiéncia das variedades, visando ao registro do henbicida
Round-up neste pals, tratando, basicarnente, de questfles agronôrnicas, e

112	 __________------- 	 -- 	 ____	 -	 113



não daquelas de seguranca ambiental. Não abordam, assirn, aspectos re-
levantes para a biosseguranca das linhagens transgênicas. Considerarnos
este nIvel dc inforrnação insuhcientc para urna tornada de decisão para o
ciuc se podc charnar de desregularnentacão desse produto no Brasil."

Assinarn esse parecer Eliana lontes e Evaldo Vilela. Isso está no "Di-
ário Oficial".

Esse parecer foi aprovado, maS, depois desse questionarnento, nada
novo fci aclicionado forrnalrncnte ao processo. Não you dizer do que foi
discuticlo no ãrnbito da reuniao, mas no processo nao ha novidade quanto
ao qucstionamento dos dois membros da cornunidade cientifica. Portan-
to, a cornunidade cientilfica poslcionou-se.

Corn rclacão a rninha sugcstao de se criar urna cornissao técnica esta-
dual de biosseguranca e como essa comissão poderia colaborar corn a
CTNBio, you analisar as lnstruccs Norrnativas n°s 2, 7 c 19 da CTNBio.

Posso dizcr quc a Instruçao Norrnativa n 2 é ainda provisória. Elói
Garcia, prcsidcnte da Fiocruz, disse na conferéncia em \linas Gerais, no
Centro de Pcsquisa René Rachou: "E )usto considcrar a biotecnologia
moderna sornente 0 desenvolvimcnto de genes "exterminadores" ou genes
de "resisténcia" a herbicicia dc urna dcterrninada empresa? Não e prová-
vel quc OS genes escoihicios pelas crnpresas biotccnohigicas para o desen-
vol virncnt() (Ic SCUS produtos nao sejarn os adequados?"

A cornunidade cientifica estã se posicionando.
São 19 as instruçóes normativas da CTNBio. A Instrucao Norrnativa

n 2 informa sobre a norma provisoria para importacao dc vegetais gene-
ticarncntc rnodihcados dcstinados a pesquisa. F urn exemplo de corno as
cornissocs técnicas estaduats podern colaborar corn a CTNBio.

Por cxcrnplo: essa norma aplica-se a introduçao no pals de vegetals
gcneticarnente rnodificacios e suas partes, representadas por pequenas
c1uantidadcs. 0 que são "pequcnas quantidadcs"? "Pequenas quantida-
des" c urn pararnetro vago.

Quanto a essa questão dc pcqucnas quandades, charna-me rnuito a atencão
a necessidade de se regionalizar cssa anáhse. Ha urna instrucão normativa do
Ministcno cia Agricuirura que dispfe sobre norrnas para produção de produ-
tos organicos vegetais e anirnais. F a norma n° 7, dc 17/5/99.

As ciccisfles da CTNBio sobre liberacão, tanto cornercial quanto pla-
ncjacIa, são de caráter nacional.

Para que o Estado tenha urna polltica capaz de atender a essa norma
nacional de agricultura organica, faz-se necessária urna decisão. Urn cole-
ga da Frnprapa falou sobre o risco do milho, porque o transgénico pode
contarninar o orgânico. Sc em nivel de Estado não ha poiltica sobre o
assunto, flea clifIcil determinar o zoneamento dessas questfles em nIvel
federal. Segundo urna instrução do próprio Ministério da Agricultura, te-
mos que: "Não existindo no mercado sernentes oriundas dos sistemas
orgânicos adequados a deterrninada situacão ecolclgica especlfica, o pro-
dutor podcrá lançar mao de produtos existentes no rnercado, desde que
avaliaclos pela instituição certificadora, excluindo-se todos os OGMs."
0GM não pode entrar na agricultura orgãnica, c isso precisa estar cm
five1 dc Estado.

Quanto a Instrucão Norrnativa 17, existe urna ciiscussão sobre corn-
peténcias cia CTNBio para ciar parecer sobre FIA-RIMA, autorização para
pesquisa planejada, etc.

A CTNBio interpreta que urna série de questfles jurIdicas seja sua
função. Mas, encontra-se no dccreto que é funcão da CTNBio dar urn
parecer conclusivo sobre 0GM c seus derivados. Nesse caso especlfico,
acredito clue, se existisse urna cornissão estadual, poderia ser aplicado o
princIpio precaução. 0 item II dessa instrução normativa dispfle: "a rca-
hzacao dc atividades descritas no item anterior pot entidades localizadas
no territorio nacional nao implica a necessidade de que as entidades pos-
suarn certificado de qualidade de biosseguranca ou ainda disponharn cie
conclicão interna de biosseguranca".

Toda vez que tiver urn derivado de 0GM e, nessc caso, a CTNBio
entende clue quando não tiver urn 0G\1 viáyel, corn capacidade de se
reproduzir, ou urn derivado de 0GM, não é prcciso submetcr a
CTNBio. E ifigico que pocie ser urn derivado inofensivo, corno a sirn-
pies enzirna do sabão, rnas tambern pode ser urn dcrivado que necessi-
ta de anãiise de risco. E cia, nesse caso, abrc mao dessa competéncia,
transferindo-a para os Ministerios. () que me prcocupa é que o colega
do Ministério da Satide disse não estar analisando cssas coisas. Per-
gunto: os derivados de 0GM estão sendo analisacios onde, se ac1ui
abrirnos mao e lã nao estão fazencio a anãiise?

Estamos nurna Casa onde é rnuito importante Sc cliscutir a tiltirna ins-
trucão normativa da CTNBio, que trata justamcntc da audiéncia ptiblica.
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Nesse ponto, tenho certeza de Clue a CTNBio fez urn retrocesso. Quero
registrar, falando em meu próprio nome, Clue quanclo o presidente da
CTNBio era o Dr. Luiz Antonio Barreto de Castro, e nOs, pesquisadores,
solicitávamos algurna informaçao, nos a obtinhamos. Hoje, infelizmentc, não
estarnos tendo mais inforrnaçOes, e comecei a ficar preocupado corn isso.

Q uando surglu a instruçâo Normativa n' 19, passel a entencier. Fiz
vãrias perguntas a CTNBio: "Qual a real area plantada corn transgénicos
no Brasil? F näo obtive resposta. Pela home page da CTNBio, nao censegul
calcular, nâo tive essa resposta. Mas vejarn o Clue diz a Instrucão Normativa
n" 19: "Considerando 0 crescirnento, no Pals, dos debates sobre a hbera-
cáo no melo ambiente, espccialmcnte Para o piantio cm escala comcrcial
de variedades geneticamente modjicacias,..." "...a CTNBio resolve: 0
processo decisOrio de biossegurança da Comissáo TCcnica Nacional de
Biosseguranca, relativa a liberacáo planejada, considera a hberaçao co-
mercial c cria uma audiéncia pOblica Para libcração planejada." Náo dá
Para entendcr, so se foi urn erro de datilografia, porcue considera urna
coisa c faz a audiência Para outra.

0 ob1eto da audiência pOblica é importante, p015 permitlu o debate
tecnico-cientifico, idcntificar a forma mais ampla possivel e ampliar a
publicidade cia açao regulatOria cia CTNBio.

F complicado explicar corno a pessoa pode participar da audiência
pOblica. Vou resumir essa instruçáo normativa. Para participar, a pcsoa
tern de ser convidada pela CTNBio. Caso a sua instltulçao ou voce nao
tenha sido convidaclo pela CTNBio, pode fazer urna proposta, pedin-
do Para participar. Mas vejam a condiçao Para participar: "Os ciepoi-
mentos apresentacios nas audiências pOblicas, tanto oralmente quanto
por cscrito, dcverão ser cientiticarnente funciarnentados c acornpanha-
cics dc bibliograhas de referenda." Ora, essa auciiCncia pOblica está
resurnica c, nurn momento critico para a biotccnologia, cm c1ue preci-
samos da participacao da sociedade nos debates, C preciso explicar os
debates a socicdade. Nurn rnorncnto critico Para toda a biotecnologia
vegetal no mundo, propñe-se urna audiCncia pOblica Para a cornunida-
dc cicntifica, clue já está IA rnesrn(), pois da CTNBio )á congrega 50Y
cia cornunidade cicntlfica. E isso me preocupa muito.

Quero fazer 0 registro dc urna nota sobre Os transgcnicos nos Estados
Unidos, coihida dc cntrevista dada pot urn técnico da FDA, clue está na
home pqte da CTNBio: "Ha cerca dc quatro anos, Os Fstados Unidos utili-
zarn a soja 0(U\I. Qual o mecanismo dc regulacáo utilizado pela agencia

controladora, uma vez Clue a soja não está rotulada? A soja RE está no
rnercado arnericano desde 96, e, em relacão ao rnonitoramento, é difIcil
avaliar se houve problemas. F náo ha como saber se ha conseqüCncias,
anos depot's de cornercializada."

A rnaioria cEs liberacOes Para pesquisas da CTTNBio não é planejada,
corno está na instrução norrnativa. Sáo 486 IibcracOes para dernonstra-
cáo. A libcracao Para cicmonstração objetiva rnostrar ao produtor a nova
tecnologia. Deveria scr criada, pela CTNBio, urna nova forma de liberar.
Teria de haver pcsquisa confinada cm laboratório, em casa de vegetaçáo,
pesquisa planejada, libcracao cornercial. Deveria, tambérn, ser criada a
fIgura da liberacáo Para dernonstracáo, pois não ha norma criando cssa
figura, principalmente por estarmos ainda em pesquisa. 0 principio da
prccaucáo aplica-se ncsses casos.

(;ostaria de sugerir algurnas rnudancas nos projetos de lei Clue estáo
em trarnitacao, clue n yc o cuidado dc icr. Corn relacão ao artigo 1" do
Substitutivo, dcveria scr incluIcio: "0G\I c seus dcrivados". A Cornissáo
TCcnica Estadual de Biosseguranca e os rcprescntantes das areas da Sad-
dc, da Agricultura e do Meio Ambiente dcvcriarn ser exclusivarnentc téc-
nicos da Vigilãncia Sanitária clas Sccrctarias. 0 quc acontece na CTNBio
náo pode continuar. () representantc do Ministerio do Mejo ;\mbicnte
náo é do Ibarna, o representante do MinistCrio cia Agricultura náo pertcn-
cc a Vigilância Sanitária dessc Ministério c o rnesmo acontecc corn rela-
cáo a sadde. Deveria scr incluIdo ncssa cornissáo quern tern o podcr de
fiscalização, Para clue Sc comprorncta mais.

0 artigo 5°, inciso III, di podcr a cornissáo de cassar registro. Da
rnancira corno cstá redigido, a cornissao náo tern poder para isso. No arti-
go 9°, fazcndo urn Io/hj, ja clue trabaiho em urna institLIIçAO dc pesqulsa,
dcvcria constar clue as multas do artigo 8° fossem revertidas a urn fundo
Para a Fapernig, para pesquisas corn relacao a biosseguranca. Tern de 6-
car hem claro quc náo se trata de pcsquisa de engcnharia genética. Enge-
nharia gcnética é muito difercntc de pesquisa corn relacao a biosseguranca.

Corn rclacao a fundamcntacáo, c l ue consta no ciocurnento, propdc-se
cxcluir, do liccnciamento arnbiental, quem já tern CQB. Isso tambérn náo
pode ocorrer, porquc o fato dc ter o CQB náo garante Clue se cstcja traba-
ihando dc acordo corn todos OS qucsitos dc seguranca. A questao do cstu-
do do impacto ambiental, que ii nesse docurnento, consta na Constitui-
cáo Estadual. Abrir rnao do cstudo did) impacto arnbientai, apenas porque
a crnpresa possui o CQB, parcce-me que dcixa rnuito a desejar.
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Gisela Alencar
Oficial de Programa da Unidade de Meio Ambiente, Energia e
Ciência e Tecnologia do Programa das Naçöes Unidas para o

Desenvolvimento

Este é urn mornento importantissimo para. Minas e para o Brasil. Pre-
cisamos discutir, pots quanto mais esciarecermos essas qucstñcs, mais
poderemos discernir entre o que fazer C 0 9UC nao fazer.

Peço licença para falar urn pouco sobre a c1inImica internacional des-
se tema, porque, a rigor, náo posso mais me pronunciar sobre cluestoes de
direito interno e de politica interna. Assumi esse desfio de estar no meu
pals, trabaihando corn a implementaçiio desses acordos internacionais,
na area de biopolitica especialmente, C espero quc isso sea frutIfero. Es-
pero, que daqui a trés ou quatro anos, tenha valido a pena.

Se nSo estivesse falando como oticial de programa cia ()NU, estaria
também escoihendo esse mesmo tema, porque, na scmana passada, foi
adotaclo na Conferéncia das Partes, da ConvcnçSo dc Diversidade Biolti-
gica, em Nairobi, no Quénia, o Protocolo dc Cartegena sobre biossegurança.
Esse é urn documento internacional de extrema importancia para o forta-
lecimento do regime global dc protcç5o a diversiciacic biol6gica. Faltava
C55e compromisso internacional C, coincidcntcrncntc, cm 1995,  foi cha-
mado esse protocolo, no arnbito cia Convcnç5o cia Biodivcrsidacic, c pas-
samos a ter a lei brasileira de biosscguranca.

De certa forma, o Brasil se adiantou ao conscnso internacional sobre
a matéria. Verernos depots que a lei de biosseguranca nan representa exa-
tarnente, no direito interno, o que o protocolo representa no direito exter-
no. Mas, simbolicamente, sim. Esse é o morncnto de ccicbrarmos, mas
corn algurn cuiciado. Ainda nao se tern a assinatura do Brasil nesse proto-
col por razöes que desconheço. Isso nan qucr dizcr uma coisa tao impor-
tante; é urn fato cia vida internacional quc pocic signiticar que 0 Brasil
precisa de mais tempo para pensar no comprornisso clue vat assumir, mas
pode nao significar isso.

Sou otimista e espero que o governo brasileiro csteja ainda cliscutindo
qual o nivel do cornpromisso que vai assumu- no protocolo. Para mim é in-
concebivel que urn pals quc tern tanto a protcgcr - do pcnto de vista da
diversidacle biológica, sornos 0 pnmeiro pals cm media clivcrsiciadc do plane-
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ta - não se comprometa corn a questão da biosseguranca ern nIvel global. 0
Brasil tern ainda o prazo de urn ano para assinar esse protocolo, que já
saiu de Nairobi e est a disposicao de assinaturas na sede da ONU, em
Nova Torque, ate 4 de julho do próximo ano.

A partir daI, do ponto de vista do Direito Internacional, o Brasil não
pode mais ser signatário desse protocolo, tendo de aderir a ele, o que dá
ao Brasil urn status inferior do ponto de vista do comprornisso, rnas de
forma sirnbólica. Não queremos que isso aconteca.

0 que quer dizer urn protocolo, do ponto de vista internacional? Quan-
do se tern urna convencão, elabora-se urn prirneiro docurnento concreto,
que resume urn consenso internacional sobre o assunto. Sabemos que não
ha urn governo central mundial, e, assirn, toda a regularnentacão interna-
cional baseia-se em urn consenso. Isso, as vezes, e born, as vezes, é ruim.

A Convencáo de Biodiversidade é revolucionária e abriu espacos
na discussão internacional sobre a protecão do meio arnbiente e da
cultura associada ao arnbiente, assuntos cuja regularnentacão é muito
difIcil de irnplantar, por mexer corn estruturas de poder já bastante
consolidadas no mundo. Esse é o prirneiro consenso. A Convencão da
Biodiversidade, assinada em 1992, na Conferéncia do Rio, vinha como
urn novo guarda-chuva para decidir sobre a proteção de recursos ge-
néticos de espécies e de ecossistemas, e a variabilidade entre as trés
categorias de forma na Terra. Sendo assirn, não podia ser muito espe-
cIfica. Charnava para o comprornisso internacional na area das novas
biotecnologias e das transferéncias de biotecnologias, mas ern urn se-
gundo momento, de consoiidacão do regime.

A Convencão de 1992 está em vigor, internacionalmente, desde de-
zembro de 1993, e, no Brasil, desde marco de 1994. Entretanto, sornente
agora, na ültirna sernana, ou seja, no ano de 2000, foi aprovado o proto-
col de biosseguranca. 0 texto adotado foi aprovado definitivamente em
Montreal, em fevereiro deste ano. 0 processo e lento, e esse protocolo
atende a dernandas bastante amplas de vários setores que vinham discu-
tindo a questão. Não é urn protocolo de promoção da biotecnologia, DOiS

consegue se ater a qucstão da biossegurança, que é urn assunto distinto.
() protocolo traz algo de novo para o Direito Internacional, e devIa-

rnos celebrar. 0 Brasil deveria orguihar-se por fazer parte dele, pois con-
solida o princlpio do consentimento prévio informado. Isso signiuica que

todas as atividades de exportacão deiberada de organismos vivos geneti-
carnente modificados so poderão acontecer por meio de mecanisrno bas-
tante sofisticado de ampla inforrnação prévia.

A informação prévia, que habilita urn pals a admitir a irnportação
ou não de urn organismo vivo rnodificado, tern de ser qualificada e
considerada suficiente. Não basta qualquer inforrnacão. C) protocolo
consolida esse principio e também urn outro, igualmente importante
para o direito internacional e para o direito interno: o principio
precautório, ou princlpio da precaucão, que foi rnuito discutido nos
uiltimos anos, na questão da soja transgénica.

Na falta de certeza cientIfica sobre urn dano, urna ameaca de dano,
urn risco ao meio ambiente, no caso especifico da biossegurança, da con-
servacão e do uso sustentável da diversidade biológica e da sauide hurna-
na, esse é o principio maior da declaracão do Rio, de 92.

Nesses casos, não se aguardará a certeza cientIfica sobre a sua causa.
A precauçáo irnpuie-se, porque, muitas vezes, ao se ter a certeza cientIfi-
ca, o dano é irremediãvel. Quando falarnos de vidas, isso está muito cla-
ro, não se pode rernediar, pois não conseguirnos ainda, apesar de todas as
quirneras, refazer vidas no laboratório.

Portanto, fazem parte do Protocolo de Biosseguranca o principio
precautorio e o principio da prevencáo, que tambérn é muito importante.
Quando sabemos que existe risco, que a possibilidade de dano existe, em
nenhurna hipótese, podernos deixar de prevent-los. São princIpios dife-
rentes. Segundo o princlpio da precaução, não se pode exigir a certeza de
que a ponte vai ruir, a tim de que suas estruturas sejarn fortalecidas.

Existe ainda outro princlpio, recuperado pelo Protocobo de
Biosseguranca - celebrado e comemorado, porque está na legislacão -,
que e o da revisão. Trata-se de uma norma do direito internacional co-
mum, pela qual urn consenso mantérn-se enquanto o contexto se mantérn
o mesrno. Digamos que urn pals autorizou urna irnportacão baseado na
inforrnacão corrente. Foi bern inforrnado, mas a informacão corrente que
estava a disposição indicava auséncia de risco ou risco controlável. Se
dali a pouco aparecer a comprovacão de que é o contrário, esse pals, sem
precisar recorrer a grandes rnecanisrnos internacionais, pode, legitima-
mente, reverter sua decisão corn base no que julgar necessãrio e suficien-
te, porque o pals, por enquanto, ainda é soberano.
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E importante celebrarmos esse Protocolo, é importante que a socie-
dade brasileira saiba de sua existéncia, porque, neste momento, o Brasil
tern mats força, pois toda legislação nacional sobre biossegurança, prote-
cáo arnbiental e vigiJância sanitária corneça a fazer mats sentido do ponto
de vista da articuiação entre direito interno e direito internacional.

Estou refletindo sobre as implicaçôes da adoção desse Protocolo, que,
por enquanto, ainda não está em vigor. Nas duas ültirnas semanas, em
Nairobi, setenta e poucos paIses o assinararn. No entanto, dc so poderá
entrar em vigor 90 dias depois que 50 desses paIses o ratificarem, porque
nao adianta somente assiná-lo. Cada urn desses palses tern de fazer o
dever de casa, dornesticando esse cornpromisso no direito interno. Os
chefes de Estado ou de governo tern de depositar urn instrurnento de
ratificação no Secretariado da Convencão da Biodiversidade, que é o
mesmo secretariado do Protocolo ern Montreal. Portanto, temos ainda
urn tempo pela frente. 0 Protocolo entrará em vigor, no piano interno de
cada pals. 0 que significa essa articulação internacional e nacional de
bios segura nç a?

Significa que vai ficando muito evidente que a biossegurança é urna
questão ao rnesrno tempo de governo, de governança e de governabilidade.

E uma questão de governo, porque temos de articular urn grande con-
certo governarnental, além de ser urna questão de Estado, pois temos de
ter Legislativo, Judiciário e Executivo entendendo o que urn está falando
para o outro. Principalmente dentro do governo, ternos de ter urn amplo e
transparente diálogo entre us setores que trabaiharn corn direito do con-
surnidor, porque são des que vão reproduzir, no nlvei estaduai, a questão
de corno se regularnenta a rotulagern, a segregação e a rastreabilidade de
organismos geneticarnente rnodificados.

Varnos precisar de uma arnpla articulação: No caso brasileiro, o ]vIi-
nistério daJustica, corn o Ministério do ivIeio Ambiente, que tern o poder
de fiscalizar toda liberacão de organisrno geneticarnente rnodifIcado e de
observar não so a poiltica nacional de meto arnbiente, mas tambérn a
legislacão nacional de proteção ambiental; corn o Ministério da SaOde,
que tern o comprornisso de uiscalizar, através da Vigiláncia Sanitária e de
outros órgãos, toda a questão de pactos relacionados a sauide hurnana,
tanto dos alirnentos corno dos rnedicarnentos e outros produtos deriva-
dos dos transgênicos; corn o Ministério da Agricultura, que tern de hdar

corn os transgênicos, que tern caracterIsticas semelhantes aos agrotóxicos,
que tern caracteristicas herbicidas ou inseticidas e aplicar a mesma legis-
Iacão, que e muito especlfica. Tern, tarnbérn, de trabaihar corn a proteção
do solo - já está sendo desenvolvido no campo internacional urna con-
vencão para tratar especificarnente desse bern preciosissimo, cada vez
mats arneaçado, que e o solo - e tern de lidar também corn a segurança
alimentar e corn os direitos do agricultor.

Estou falando rapidamente, pincelando o que cada Pasta do governo
vai ter de tratar. Todo mundo vat ter de falar a mesrna lingua. E isso vat
ter a rnesma repercussão nos ârnbitos estadual e municipal.

0 i\iinistério das Relacoes Exteriores, e o Ministério do Desenvol-
virnento, terão de trabalhar urna questão serilssima. Temos, em esta-
dos que fazern fronteira corn outros paises, a questáo da contarnina-
cáo não intencional ou intencional de produtos - estamos falando dos
transgénicos -, o que significa, por exernplo, que a soja do Mato Gros-
so do Sul, na fronteira corn o Paraguai, corre o risco de não poder ser
quahficada como soa hmpa, porque, na agricultura do lado paraguaio,
vizinhos plantarn soja transgênica.

Varnos ter de estabelecer neste pals - se houver uma poiltica de
rnercio exterior que privilegie us ganhos que a agricultura brasileira possa
auferir por ter produtos não transgénicos - uma politica de faixa de fron-
teira, urna politica que interessa, portanto, ao Ministério das RelacOes
Exteriores e ao Ministério do Desenvolvirnento tarnbérn. Cada urn desses
ternas a que me referi dana urna conferência em si.

E por que é urna questáo de governanca? Governanca é diferente de
governo. 0 governo precisa estar articulado corn diversas instituicOes da
sociedade que não são governo, mas que tern de estar articuladas, tern de
falar a mesrna lingua.

Esta é urna questão de governanca, porque us setores devern estar
muito bern articulados, para que possamos falar da possibiidade de se ter
urna poiitica nacional de biosseguranca. Portanto, no ârnbito estaduai,
isso se traduz peia possibilidade de se ter urna politica estadual de
biosseguranca.

E tambérn uma questão de governabilidade, porque, se o Brasil,
pals, náo se dá ao trabaiho de pensar sobre esse terna, de encarar esse
rnegadesafio, que é proteger a sua megadiversidade, alguérn vat fazer isso.

122 - 	 _____________________________________________________________________ 123



Esse não é urn assunto que vai ficar no vácuo. A economia internacio-
nal não espera, o mundo não vai esperar que o Brasil ou o Mexico - mas
o que estou falando pelo Brasil, serve para qualquer outro pals, especial-
mente sobre o desenvolvimento - tome urn juizo sobre esse assunto. E
importante que, enquanto a bicicleta está em movimento, consigamos
pensar e tomar decisfles, considerando o principio do protocolo de
biossegurança, da possibthdade concreta de rever as decisfles a cada mo-
mento em que obtivermos mais detaihes e inforrnacfles mais precisas so-
bre elas.

0 que considero megadesaflo, nesse caso, é o da capacitacão. Temos
urn dever de casa serilssimo, que e o de nos habilitar. Medicos, cientistas,
agronomos, juristas, especialistas das mais diversas areas tern de se reu-
nir, considerar que essa é urna matéria na pauta, e se capacitarem, pelas
maneiras ja existentes, através da cooperaçáo internacional, mas também
em nivel nacional para decidir sobre esse tema.

Maria Teresa Correia da Silva
Consultora jurIdica do Ministério da Ciência e Tecnologia

Acredito que por meio do debate teremos a oportunidade de clarear
questOes tao complexas e polémicas, corno dos transgênicos e da
biossegurança, especialmente em urn momento em que tramita nesta Casa
urn projeto de lei sobre a matéria.

Como é da minha alçada a c1uestão jurIdica, inicio trazendo a reflexão,
a questão da competência legislativa. 0 artigo 22 da Constituicão Fede-
ral estabelece as competéncias privativas da União. 0 artigo 24 da mes-
ma Constituicão Federal estabelece as competéncias chamadas concor-
rentes. Tradicionalmente vem sendo entendido que a matéria da
biosseguranca está inserida no contexto do campo ambiental. Vale dizer,
de acordo corn o artigo 24 da Constituicão, no ârnbito da competéncia da
conservacão da natureza, recursos naturais, defesa do solo, protecao ao
meio ambiente e controle da poluicão.

Por que estou salientando tudo isso, se ha urn consenso? Porque
parece-me que essas questfies vão refluir no futuro, e poderemos ter
novas discussfles.

\Tenho do Rio de Janeiro, onde participei, por dois dias, de um evento
sobre a questão dos transgénicos, ocasião em foi lembrado que está em
tramitacão no Congresso uma Proposta de Emenda a Constituicão, bus-
cando trazer alteracão ao artigo 20 e incluir entre os bens da União os
patrimônios genCticos, excetuados os humanos.

Essa mesma proposta, na sua justificativa, apresenta e introduz algo
A sernelhanca do que já acontece corn os recursos minerais.

Venho observando que, quando discutimos a questão de organismos
geneticamente modificados, nan se esgota aI a questáo da biosseguranca,
porém ao se tratar disso, basicamente se trata de questfies agrárias. Suce-
de quc, competéncia para legislar sobre direito agrário ii da alcada priva-
tiva da União, diversamente da questão ambiental. Dadas cssas propos-
tas, quer legislativas, quer de alteracfles constitucionais, as exposicfies e
motivos, ou ate mesmo as normatizacfles, desta forma estanque, podere-
mos ter conflitos de normas e ate de competéncias legislativas. Parece-
me, pelo que vi do projeto de lei de Minas Gerais, que dc se reporta a Lei
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Federal n° 8.974. Edossando o entendirnento de que se trata de matéria
ambiental, competencia concorrente. Lembro que competência concorrente,
nos terrnos do artigo 24 da Constituicão, vale dizer que a competéncia da
UniSo é para o estabelecimento de normas gerais, cabendo aos Estados mern-
bros, Distrito Federal e ate aos rnunicIpios, por combinação corn o inciso I do
artigo 5° da mesrna Constituicão, a regularnentação suplementar.

A lei charnada de biosseguranca, portanto a Lei n° 8.974, de 5/1/95,
vem disciplinar clispositivo do capItulo constitucional do rneio ambiente,
o que reforca a idéia da inserc5o da rnatéria neste campo. SO não acho que
a esgota. I-lnfim, 0 artigo 225 da ConstituicSo Federal assegura a todos o
direito a urn rneio ambiente ecologicarnente equilibrado, e o § 1° busca
assegurar a efetividacle desse direito, e at se destacarn os incisOs relacio-
nados na ernenta da Lei n° 8.974, que seriarn: 0 inciso II, estabelecendo
clue é competcncia do poder pOblico preservar a diversidade e a integri-
dade do patrimonio genctico do Pals e Oscalizar as entidades dedicadas a
pesdiulsa e rnanipulaçao de material genético; 0 inciso V, que estabelece
que cabe ao poder ptiblico controlar a produc5o, a cornercializacao C 0

emprego (IC tccnlcas, mctodos e substancias ciue coriiporteiTi risco para a
vida, qualidade de vicla e meio ambiente.

Assirn, a lei a quc me reporto tixa, no artigo 1°, nc)rrnas de seguranca
e mecanisrnos de fiscalizacao no uso de técnicas de engenharia genética
em constr uçao, cultivo, rnanipulaçSo, transporte, conrierciahzacao, con-
sumo, liberaçSo e descarte dc organismos geneticamente modificados -
0(l, visando proteger a vida e a satide do homern, dos anirnais e (las
plantas, bern corno o mon arnbiente. \'ejo essa lei corno introdutora de
urna norma geral assecuratoria e acautelatória do rneio ambiente. 0 clue
tica para reflexao e se a forma corno a matéria é tratacla nesta mesma lei -
distribuldas as cornpetcncias e observada a questao cia competencia con-
corrente - seria satisfatOria Para a chamada hiossegurança.

Repito cjue essa lei trata dc normas gerais - pelo menos, ate hoje tern sick)
assim entendido -, mas tarnbCm tie questOes especificas da area federal - e
nao nacional. Quero dizer corn isso que o arngo 7 dessa rnesrna lei distribui
competencias entre os \linistcrios (Ia Fiscalizaçlio, da SaOde, (it) \Ieio Ambi-
ente e da Agricuitura, e tambCrn - como lerei depots - a CTNBio.

kvicicnterncnte, essa distribuiçao tie conipetencia se da em ambito
federal, não extensiva Para os estados. Devo clizer que já tive oportunida-

de de sugerir anteriormente, nesta Casa, a instalação de comissfles estaduais,
e me parece que a recomendaçao - em se tratando de normas gerais - era de
que houvesse fóruns de igual natureza. NSo vejo isso como norma geral obri-
gattiria; ve;o corno federal - distribuiçao de competências.

Essa mesma questSo de distribuiçao de competéncias, acrescida dos
vetos presidenciais introduzidos aos artigos 5° e 60, levou a que algumas
questOes de ordem judicial fossem suscitadas em contrário a lei e também
ao ciecreto que a regularnenta.

Vou tomar corno exernplo algumas questOes polémicas na esfera judi-
cial. Cm dos vetos ao artigo 60, que estabelecia a criacão da CTNBi0,
deveu-se a invasão de competéncia. A lei é de iniciativa do Congresso, do
1.egislativo; no entanto, a distribuicSo de competCncia na organizaçSo
adrninistrativa federal é iniciativa do Executivo. Então, a razSo de veto
residiu nesse ponto: a inicialiva da norma, no Congresso, teria invadido
competCncia privativa do Executivo. Evidenternente, essa organizacSo
tambérn se dii por let, ()U seja, em parceria corn o Legislativo, mas é inici-
ativa privativa (10 Executivo.

1-issa argurnentacao vinha sendo utilizada corn frcqtiCncia contra a let
e contra a propria atuacao cia CTNBio, querendo alguns mais extrernados
reputar ilegitirnidade de atuacao. 1ivemos oportunidade tie nos manifes-
tar sobre isso, ern con junto corn a Advocacia Geral da Uniao, em unia
aciio direta tie inconstitucionalidade, movicla contra o decreto
regulamentador. Uma das argurnentaçOes apresentadas era exatamente
essa: buscava-se a inconstitucionalidacie cia totalidade do ciecreto - em
algurn mornento, parcial; mais precisamente do artigo 2°, e espero ter tempt)
para chegar a esse ponto -, porque seria urn decreto autOnomo - por isso
mesmo, passivel de aciio direta de inconstitucionalidade -, que exorbitara
a competCncia legiferante do Executivo.

Na verdade, o decreto traz, em alguns de seus artigos, disposicOes ciue
estavarn vetadas na ocasiio da lei. Dc qua1cuer forma, entre a ediçao
pos-sancionada cia lo C a cciiçao do decreto, tivernos a Medicia ProvisOria
no  962 - corn força tie lei, portanto -, de 3()/3/95, que estabelece, sirn, a
questiio cia organizaçao administrativa federal, C que foi converticia, pelo
Congresso, na Lei n° 9.649, em 1998.

A CTNBio é inserida no iimbito do Ministério da Ciência e Tecnologia
e existe desde marco de 1995. 0 interregno niio é tao longo. Foi conver-
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tida em lei bern mais adiante. Mas do ponto de vista regularnentar e das
normas quc discipliam a matéria, cumpriu o papel.

()utra ciucst3o suscitada, aincla corn relacão ii Lei n° 8,974 é sobrc
alguns pontos clue são abordados, corno 0 princIplo da precaução, ou da
prevençao c ate questöes corno a do estudo de impacto e da licença
ambiental, que, no meu entendirnento, são questñes polemicas, na legis-
lacao federal ou nacional, corno preferirern.

Qucro me fixar bern ncsscs dois pontos, clue sao OS mais polémicos.
Entenclo cue a Lei n° 8.974 observa o principlo da precauçao. Entendo
ainda clue a forma corno disciplina os procedimentos - é claro clue vern o
decreto clue regularnenta e detalha - e o anexo vém buscar dar atendi-
mento pelo menos para determinada leitura clue se faca desse mesrno
p rinc Ip io.

() fato de não se ter certeza cicntifica plena nSo cleve obstar a clue se
adotcrn ate mesmo atitudes Sociocconomicas corn vistas a urna preserva-
çSo. Parece quc por essa lei se atende a essc rncsrno princIpio, clue e de
difIcil conccituaçao.

Corn relacão C questao do FL\-RIMA, a rnaior polernica reside não
na Lei n 8.974, rnas no Dccreto n 1.752, dc dczcrnbro de 1995, clue
a rcgubarncnta.

Primeiro, a questao do FIA-RIM1\ está no rncsrn() artigo 225, urn ou-
tro inciso nao tratado na ernunta, na forma da lei. Ilntcndo clue a Lei n°
8.974, ate porquc remissiva C protcçao ao rneio arnbiente, C de matéria de
cspcciicidadc, nCo é tratacia pcla norrna geral. Vale dizer, lei de poiltica
ambiental nao scria atinente na sua tota[idade aos treinamentos de orga-
nisnios geneticarnente rnoditicados, na medida em c l ue urna lei especIfica
voltacia para a questao arnbicntal tixou de outra forma a clistribuiçao das
cornpctencias. Preservar 0 rneio ambiente nao é cornpctencia exciusiva
do siStcma dos tirgãos integrantes do sistema, mas de todos nós.

\Tcjo urna ciistribuiçCo dc cornpctencias cocrente corn a tixacCo dc
urna lei cspccifica que, portanto, deva ser vista dcssa forma, corn
especificiciade, nCo se confundindo corn a lei cm geral. Ressalto clue a
questao tratada neste artigo nao é de dispensa de 1-ilA-RIMA. Ao contra-
rio, cnfatiza mais urn dos enfoc1ues, interpretacóes OU visñes dadas pete
princIplo da precauçCo. Vern permitir a exigCncia de docurnento adicional
que acjui estava estabelecido se entender necessCrio aos estudos de irn-

pacto ambiental. Adicional, porque, se fIzerrnos uma teitura atenta do
referido Anexo I da lei, o clue se tern é clue o prirneiro trabaiho da Comis-
são Nacional TCcnica de Biosscgurança é classificar. A própria lei, no
Anexo I, cntendeu - essa C urna possivel leitura, nao a finica - clue, no
grupo I, inserem-se aquelcs clue nao causarn dano ao meio ambiente.

I-IC outra leitura possivel dc se fazer, clue C da lcgislacCo, do decreto,
da lei clue veto regularnentar, exatarnente assirn: grupo I nCo causa ciano
ao meio arnbiente.

Sendo assirn, e an' caide/lim, C perrnitido, facultado, rnas nCo no sentido
pejorativo, adicionairnente, c ainda clue no grupo 1, talvez, o AR-1.

1-IC outra questão sobrc as competencias quc queria esciarecer. \'ou
apenas citar o artigo 7° da I-ui de DistribuiçCo de CornpctCncias, clue fixa
compctcncias C CTNBio, rnas não a de fiscalizacCo. A competCncia
fiscalizatfiria, segundo o cap//l do mcsmo artigo 7, C dos trés Ministerios
quc jC mcncionei. A CTNBio compete exarar pareccr prCvio tCcnico Con-
clusivo, a serum observados por cada urn dos Ministerios Os respectivos
carnpos de atuacão.

Como vimos, não compute diretamente C CTNBio a fiscalizacao.
Digo chretamente porque ate por reguiarnentacCo, por praxis e por de-

manda, dada a especihcidadc da matCria, reitcraciamente a CTNBio e
instada, convidada e participa de açfies de fiscabizacCo corn os \tinistéri-
Os, esscs, sirn, corn a competencia legal especifica para fiscabizar.

Essa questão das competencias ou da natureza juridica do parecer
tCcnico conclusivo da CTNBio vcm sendo objeto de alguns debates.

Fntcnclo clue esse parecer, clado que a lei fixou ohscrvCncia pelos trés
Ministcrios, C de natureza vinculante, sirn. A naturcza vinculante deve
ser observada no clue conccrnc aos aspectos tCcnlcos especificos de orga-
rnsrnos geneticamente modificados versus a questao cia liberacCo no meio
arnbicnte. Os trés MinistCrios, cacia um no seu carnpo de competCncia,
tCrn possbi mmdc de autorizar ou não, rever ou nCo, rnas nCo por questflcs
tCcnicas cspecIficas de 0GM no rneio arnbiente, jC clue o parecer disse "a
ser observado por esses drgiios". Se C urn parecer tCcnico, portanto reside
na CTNBio corn essa rclacão. Questfles outras podern e dcvern ser levan-
tadas pubs deniais Iinistcrios.
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A QTJESTAO DA MORATORIA



Sebastido 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 urn
agrönorno cornum e silvestre como eu. "Moratória: dilataçao de pra-
zo, concedida pelo credor ao devedor para pagarnento de dIvida.
Moratório: que envolve demora ou dilataçSo". Trata-se de uma con-
cessão. Quer dizer que estarnos dando uma concessão? Deveria ser
invertido. DeverIarnos falar de urn precautório, não de urna moratória,
porque o cjue exijo é o princIpio da precaucão - ninguérn me prova
que ha seguranca. Age-se cartorial, burocraticamente.

Apesar de já haver visto tanta sentenca de juiz relativa ao assunto,
não sei porque ele ainda é discutido.

Se falarnos em geraçfies futuras, acusam-nos de ser contra a cincia.
0 gene, hoje, é urn negócio extremamente valioso. Como negócio valio-
so, dentro dessa precautória, temos o Iivro "Brincando de Deus": trata-se
de tItulo de urn livro de June Goldfield.

Por que se traz isso aqui, quando 0 tema é precautorlo? Porque esse
livro refere-se a uma reuniSo ocorrida em 1975, em Asilomar, California,
quando cientistas quebraram, pela prirneira vez, a barreira e fizerarn a
introducao de urn gene de sapo em urna bacteria. E tomaram a precaução
de parar e refletir, por questOes éticas, por questOes politicas, por ques-
tOes de seguranca. Fizerarn tudo isso, por quê? Porque sabiarn o que
estava acontecendo. Isso ocorreu em fevereiro de 1973. Passaram-se
25 anos. Qual foi o nosso preparo precautório? Nós, hoje, recebernos
produtos transgênicos, produtos geneticamente modificados, não como
ciência, não como tecnologia, e sim corno produtos e, no entanto,
assustarno-nos quando vernos que quern defende esses produtos não
SaO Os seus donos, e o Estado que se desregularnenta, inferioriza-se
para que o mercado seja aberto. Estamos discutindo urna questáo de
mercado e temos de ter precaucSo, porque em mercado não ha ética,
não ha respeito, rnanda o que pode rnais.

A seguinte propaganda clandestina, proibida, saiu na revista dos enge-
nheiros agrOnomos: "Nasce a soja do futuro". Isso é ilegal, porque estS
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sub jzidice, nao poderia set veiculado. No entanto, fingern ter ouvidos
moucos, fazern-se de cegos, Para nSo criar problernas, porque o mer-
cado e poderoso.

() Conselho Federal de Medicina usa uma capa tic jornal de agosto
de 99: urn rosto é belIssirno, urna pintura de 1527, de Giuseppe
Arquibold. F belissima c transmite o medo, o ternor,

Cãndido Portinari pintou, em 1944, talvez urn dos mais lindos qua-
dros brasileiros, corn o utulo "Retirantes". Estou dentro do terna rnorató-
na OU precautoria. Esse rnesrno quadno foi pintado pelo mesmo autor,
quatro anos depois, corn o rnesmo titulo "Retirantes". Mudou de cor,
traco, tudo. F por qué Qual é a diferença entre o Brasil de 44 e o Brasil
dc 48 Fstarnos numa Casa polItica. Em 44, ha o Estado novo e urna
DIP; cm 48 ha uma constituinte, a liberdade e a exprcssão. Então, o artis-
ta pode ver. () Conseiho Federal de Mcdicina viu. F é dentro dessa situ-
açao clue vamos comecar a ver transgenicos, e nao corno argcntino, cana-
dense ou arnenicano.

Tivemos coragem de chegar antes, porquc tcmos urna sociedade orga-
nizacla e vigilante, porquc o Fstado Nacional não tern a credibilidade clue
tern os outros paises.

\ Fmbrapa fala sobre a necessidade de desrcgularnentar a soja
transgbnica, ciue foi lançacia nurn hotel de Porto Alegre, no dia 19 de
tevcrciro, scm nenhurn docurnento registrado no Brasil. Sornente foi re-
gistrado urn documento em 20 de junho, e essa carta é a capa, é a prirneira
pãgina do processo para desregularnentação, cuja causa é a irnpossibilida-
de de o [stado Nacional impedir a livre inicianva da cmpresa.

Meu terna é moratória ou precautoria. Qua] é 0 princIpio em si Inici-
auvas priv atlas, corn fins publicos.

Agora o trabaiho infantil e controlado conlo iniciativa privada, Cofli

urn püblico. Muitas outras Iniciativas são assim, porc1ue o Estado Nacio-
nal nao cxistc mais. 0 hornem ciuc era trabalhador, no terceiro setor é
cons Lim id o. Fntão, corno consumidor, terã dc consurnir esse transgênico
que está ai, porque a empresa qucr, porque é uma fatia de mercado e
porquc o Estado Nacional nacla pocic fazer.

Por isso, a lei estadual do Rio Grande do Sul, de 1990, caiu. 0 precel-
to cia Constituição gaticha cam, porque nao se podc criar crnpecilhos ao
negácio. ( )s rneios fundamentals, através da técnica do conhecirnento,

criam meios interrnediários: forca, trabaiho e emprego. A economia poll-
tica gerencia isso Para se atingirem os fins intermediSnios: educacao, sari-
de, qualidacie de vida e respeitc. Acima disso estã a ética, ou seja, eta está
acima do mercado. Acima da ética está o fIm supremo que nos norteia
como sociedade. Isso nao vale mais. 0 que vale agora é o negócio e o
mercado da economia polItica. Por isso, fazem uma charge em que a
economia nacional sal e o sujeito da Bolsa de \Taiores flea corn uma
banana na mao. Essas charges, pana urn agricultor, seja agrãrio, seja
ambiental, seja civil, são muito importantes, porque dc as entende.
Esse é o nosso trabalho, no Rio Grande do Sul, de casa em casa e de
organizacao em organizacão.

Quando falarn em transgcnico e flão transgenico, ha uma bniga, como
ha entre os Estados Unidos e a União Européia. Oncle estamos nós corn
relacão a essa briga? E fibvio que estamos estraçalhados no rneio dos dois
gigantes. E não temos cientistas, oem pnecursores e nern pessoas que pro-
jetern o futuro. Ficamos falando corno papagaios sobre o que a comuni-
dade econornica quer e sobre o clue os Estados Unidos Unidos querern.
Qua] é a pohtica nacional?

"Chegamos antes." Essa é urna propaganda do Quebec, Canada. Estã
escrita em frances e datacia de 2211100, em urna manifestação sobre co-
rnercio e OGMs. Estão dcsesperados já na primeira safra e querendo mu-
dar. Por qué? Porque ha urn novo mercado clue pode ser born. A pergunta
seria simples e ate prosaica. Vocbs pensarn quc na SuCcia, corn uma renda
per capita de USS40 mil, urn SUCCO comerã soja transgenica, corn 100 ye-
zes mais rcsIduos de Round-up, que causam icucemia cm células huma-
nas? Quern pensa isso é ingcnuo. F farernos o quc? Faremos 0 ogo da
Uniao 1-turopeia (lU dos Estados Unidos? Que cidadania é essa? Dc con-
surno? "RejeicSo a transgbnico cria urn novo mercado." "Cresce desconfi-
anca, nos Estados Unidos, em rclacão aos trafisgenicos." Diminiui, em
29U, a prtixima safra. Eles tCm niccanismos para isso. Não temos meca-
nismos para eliminar as sencntes transgCnicas clandestinas,
contrabandeadas pelas fronteiras ciue estão no Rio Grande do Sul c clue
reprcscntam I milhão de hectares, a não scr clue sc tomem medidas de
movimentos scciais.

Esse relattinio do governo noruegues sobre "muito cedo pode significar
muito tarcic" ninguérn quer ter. Dc bibliografia de primeira linha, dc tern 17
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páginas. Os nossos ciendstas, que são tecnólogos e professores universitári-
us, nao querern saber disso. Por qué? Porque 0 mercado manda.

"Congresso Brasileiro de Biosseguranca. Sirnpósio Latino Arnericano
de Produtos Transgénicos. Realizacão e patrocInio: Agrevo, Dupont,
Monsanto c Novartis." NSo ternos sequer pejo Para entender o significa-
do de patrocInio. Talvez, precisássemos entender o que significa
prccautorio. Os estudantes das universidades se formarão. Formar-se é
importante, mas corn informacão. Al, vernos quem dá o apoio Para a in-
formaçáo neutra, independente e autônoma: Agrcvo, NK, Zeneca,
Novartis C Monsanto. Isso é a aboliçSo do Estado. "Novartis quer orgãni-
CO para produtos infantis." NSo se trata de urn jornaizinho vagabundo.
Trata-se do jornal "Gazeta Mercantil", do dia 3/8/99. Por que a Novartis
clue r OS org5nicos para a sua linha infantil? Porque quer urn mercado mun-
dial de alimentos. 0 que cstã em logo nSo são os transgenicos e us nao
transgénicos, rnas o complexo agroalirnentar financeiro rnundial.

F quem for ingênuo vai corner o que des querem.
Queima dc arroz no IRGA - Quando foi feita essa c1ueima, disse-

ram: estao ressuscitando o Trofink Nichenco, urn pobre infeliz que
viveu na Uniao Soviética. Fogueiras rnedievais estSo queimando a ci-
encia e a tccnologia. Uma forma de corrupçao, porque 0 ensaio que
estava autorizaclo nSo foi curnprido, nenhuma norma de biosseguranca
foi cumpricia. Urn técnico agrIcola do MST, urn menino de 20 anus, foi
15 e disse clue estava tudo errado.

Lrna advogada llgou para Brasilia, e ParcializSlia desernbarcou em Porto
Alegre e destruiu tudo. ParciaiizSlia nSo superou trés meses, foi decapita-
do dentro cia CTNBio. Por qué? Porque foi honesto e competente. F em
Santa Maria cu ihe dissc clue cram mais de 670 ensaios, C sornos 15 ho-
mcns cm toclo o Pals. Em alguns lugares, tcmos dc saber corn o GPS oncle
esta 0 cnsaio, porquc nSo se dispfle de coordenadas, são se chega de auto-
move!, oem dc ônibus, oem tie avião. Essa é a realidade. Para que discutir
o virtual, o prO-forma? Sc nSo tomarrnos rnedida, vamos ter tic ajocihar,
agradecer, nSo a Deus, a mais alguérn.

Num altiplano boliviano ou peruano, onde nSo falam espanhol, nao
escrevem, oncic o solo é pcdra pura, não vale nada para o rnercado, um
homern criou urn tomate. São USS57 bilhOes por ano.

Outro homem criou urna batatinha. São US$130 bilhfles por ano. E a
alimcntacão bSsica da Europa. 0 homem criou o milho, criou vSrios im-
périos, o Asteca, o Maia, o Inca c o império atual, ao qual somos subme-
tidos. Agora, as criacfies dde são totalmente transformadas em patentes
d flegc)cios, porque acabou a sIntese quImica, acabou a sociedade indus-
trial dc fase sintética/quIrnica. A sintese agora é biotecnológica.

Vocé vai Sc adaptar ou vai sucumbir? A discussão é essa. E uma
questSo muito mat's de cidadania, tie polItica, que não tern nada a ver
corn biólogos moleculares. Eles estao sendo usados para verbalizar o
que as indfistrias qucrern, C rnultos estao fazendo isso inconsciente-
mente. Os estados cstSo tentanclo ter uma fatia de mercado. 0 resto é
balela, não nos interessa.

Por isso é interessantc que todas as criancas saibam 0 que é urn orga-
nismo geneticamente rnodihcado, para o hem, para o mal, para a sua neu-
tralidade, para a sua informacão. F importante que a dona-de-casa saiba
o cjue é isso, que toclo agricultor saiba o ciue é isso, nSo por uma qucstSo
de mercado, mas por urna qucstao tie ética. Precisamos corneçar a viver
corn ética, porque a ética estS acirna do rnercado.
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Luiz Antonio Barreto de Castro
Chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Gostaria de expor as razöes pelas quais a Embrapa não tern advogado a
moratória da biotecnologia. Recordo-me de que, ha 40 anos, quando entrei
na Escola Nacional de Agronomia, deparei corn urna situacSo extrernamente
complexa. A cultura era a da sIntese quImica, dos agrotóxicos e dos
agroquIrnicos. A revista de agronomia da ENA era ftnanciada pela Bayer.
Todos os congressos de fitopatologia e fitosanitarismo cram financiados pe-
las empresas de sIntese quirnica, que, hoje, tern urn mercado de USS40biIh6es.

Precisei chegar ao fim de minha vida para perder praticamente a
esperanca de que esse irnpério da sIntese quImica possa ser destruIdo.
E não será. Não ha alternativas. Em 1960,0 saudoso Dalmojaconetti,
meu professor de horticultura, trouxe da Florida urn especialista em
controle biológico, para controlar uma praga da laranja, que ainda hoje
e muito grave, a hortésia. Esse pesquisador trouxe, efetivamente, urn
inseto que controlava tal praga, que ainda existe. Mas o controle bio-
lOgico, no mundo, nunca se descnvolveu. Isso porque não houve a
possibilidade de se vencer a monolItica inddstria dos agrotóxicos, que
governa o mundo e pulveriza tudo o que se come. E não vejo, real-
rnente, nenhum esforco para substituI-la.

Em 1973, estava na California, em Asilomar, que, contrariamente ao
que se diz, nao foi feita para fazer urna moratOria contra a biotecnologia.
Ao contrario, foi feita para criar regras que regulassem, do ponto de vista
da biossegurança, essa nova teconologia, que é absolutamente poderosa.

Outro dia, Ha a "Science", que dizia: "Vinte e cinco anos depois de
Asilomar, os mesrnos pesquisadores - David Baltimore, Cohen e vários
outros - reuniram-se para discutir o que havia acontecido durante todo
esse tempo. Alguns deles verificaram que a area de transgénicos se desen-
volvera muito e que, larnentavelmente, a ciCncia não tinha mais espacos
para estabelecer regras de monitoramento a respeito do assunto. Escrevi
uma carta para a "Science", afirrnando que lamentava que a decisão dos
mesmos cientistas que estiveram em Asiomar, ha 25 anos, tivesse sido
essa, porque nSo ha possibilidade de se estabelecer urn referendo em que
a sociedade possa acreditar, Se, de urn lado, temos uma indOstria de sInte-
se quIrnica de US$40 bilhOes, e, de outro, temos uma indi[istria nascente,
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a "Life Science", que pretende colocar produtos que tornam os insetici-
das e fungicidas desnecessários, afetando urn mercado de herbicidas de
US$20bilhOes. Por que afeta? Porquc uma soja quc usa urn determinado
herbicida em pós-ernergência substitui cinco outros, que, naturalmente,
tern o seu mercado e não estarão de acordo corn essa substituição.

Estamos diante de urn enorme conflito econôrnico que envolve in-
ddstrias extrernamente poderosas, que tern usado, ha 50 anos,
agroquImicos, criando 500 espécics dc insetos resistentes a inseticidas.
Tenho gráficos que p0550 rnostrar e you deixar cópias das minhas trans-
parências, a firn de que esta Casa possa analisá-las. Portanto, não tenho
mats dtividas de que não adianta continuar utilizando inseticidas para o
controle de pragas, porque náo vamos resolver esse problema usando a
sIntese quIrnica.

Scrá que essa rnalfadada engenharia genética, que reduz o uso de
inseticida, fará plantas resistentes a insetos? Será quc essas plantas,
urn dia, não serão suscetiveis a esses rnesmos insetos,porque eles des-
cobrirão rneios dc conseguir resistCncia? E possIvel. E provável. Após
estudar Biologia por 40 anos, não tenho ddvida de que, urn dia, esses
mesrnos insetos quc ficaram resistentes a os inseticidas, que financia-
ram as revistas de agronornia ao longo de 50 anos, encontrarão cami-
nhos para se tornar resistentes as toxinas que estão sendo colocadas
nas plantas. Na Argentina existem fábricas cIa Ba yer sendo fechadas,
porque não tern vendido inseticidas corno vendiam antes.

0 que está acontecendo nos paIses que hole plantam 10 rnilhOes de
hectares de plantas resistentes a insetos? Como nSo usam inseticidas, os
predadores, os inirnigos naturais dessas pragas estão de volta. A natureza
tern essa sustentabilidade extraordinária. Por rnais que a sIntese quIrnica
tenha procurado destruir o rnundo durante 50 anos, foi so parar de
usar inseticidas durante 3 ou 4 anos no sul dos Estados Unidos ciuc os
predadores retornaram, atacando as pragas que atacavam antes da
Segunda Guerra Mundial. Por urna dessas inexplicáveis acOes da natu-
reza, o predador náo come a larva que está atacada pela toxina do
bacilo que está na planta. Da rnesrna maneira que urn de nós chega a
urn restaurante, olha Para urn prato e constata que existe algo esquisi-
to, que o cheiro não está born, algurna coisa passa para o predador,
indicando que aquela praga atacada pelo bacilo que está na planta faz
mal. Assim, o predador não cornerá a praga.

Essa e uma história que inventei? Não. A Embrapa tern urn labora-
tório nos Estados Unidos, acompanhando o que está acontecendo nos
palses em que as plantas transgênicas estão sendo utilizadas cornerci-
almente. Não é urna area muito grande, é uma indtistria pequena. A
indOstria de biotecnologia e agropecuária no rnundo não é igual a 10P/o
da indOstria da sIntese qulmica, que produziu agrotoxicos durante 50
anos, são empresas multinacionais.

0 que a Embrapa tern feito? Tern advogado a producão de rnelhor
genética, corn a meihor tecnologia que possibilite competitividade,
sustentabilidade ambiental e biosseguranca. Corn esses trés princIpios,
varnos trabaihar Para atingir a eqtiidadc social. Esse é o trabaiho que a
Ernbrapa vem procurando fazer ao longo dos Oltirnos quase 30 anos. Sal
de urna universidade em 1981, indo para a Ernbrapa, a fim de estabelecer
a area de biotecnologia naqucla empresa pOblica de grande importãncia
social. Acosturnei-me, ao longo dos anos, a ouvir crIticas a essa empresa.
Durante esses 20 anos em que trabaiho e acompanho as atividades da
Ernbrapa, posso dizer que cia faz urn trabaiho extraordinário. A genética
por cia desenvoivida para os trópicos é a garantia de que terernos mdc-
pendência em nossas decisOes. Ternos urna presenca no mercado na area
genética vegetal que nos permite, corn independCncia, raciocinar e nego-
ciar a rnclhor tecnologia do mundo, corno acabamos de fazer e vamos
continuar fazendo ate que tenharnos urna posicáo diferente.

A Ernbrapa é urna ernpresa pOblica, segue urna estratégia dc governo,
rnas conseguiu introduzir na rnelhor genética de soja esse gene, "malfada-
do" gene, que confere tolerância ao herbicida glicosado.

Se perguntarern por que a Ernbrapa quer ter uma soja tolerante aO
glicosado, é porque o Brasil é o tinico pals que pode trabaihar em duas
frentes. Pode trabaihar corn organisrnos nSo transgCnicos, quando o mer-
cado efetivarnente for estirnulante nesse sentido.

Quando se fala no rnercado, parece que se estS falando urn palavrao.
Mas a verdade é que a agricultura, tern urn papel importante no Pals. F a
Embrapa tern o papel de trabalhar Para a competitividade dessa agricul-
tura. NSo tern outro papel. Se urn dia se cornpreender que não é necessá-
rio haver competitividade na agricultura, muito bern. Fecha-se essa em-
presa, cornpra-se tudo pronto, importa-se tudo dos outros palses. Para
que exportar 9 milhOes de toneladas de soja? Pode-se irnportar. A Europa
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importa, ojapão importa. Por que temos de produzir trigo? Podernos im-
portar da Argentina, do Canada, do Uruguai.

0 trigo c]ue o Brasil produz no Sul do Pals tern urn eicito tampão,
estahelece urn rnecanisrno de referéncia dc preco dc tat sorte que se at-
guém quiser flCS cobrar US$140,00 por tonclada de trigo, dircmos: "Não,
por esse preco temos. 0 nosso é mais barato."

Toda essa politica agrIcola é uma c1uestão intrincada, complexa, e ci
urna grande briga de paises, dc potcincias. A Europa nan tern posicão
contraria a transgenicos por razôes ftlosófIcas, éticas ou religiosas e sim
por razôes economicas. A Europa tern dc defender a sua agricultura in-
competente, subsidiada. Uma vaca na Suica recebc rnais dinheiro do que
dcz fanillias no Norcieste. Essa c a situacao.

A ordcm na Europa ci protcger a agricultura. Ate hole tern sido assirn.
Quando o Brasil vai ncgociar internacionalmente, encontra cnormes diii-
cukiades de demover a posicão firme da Europa cm defesa dc sua agri-
cultura subsidiada.Entáo, se o Brasil quiser exportar para a Europa, corno
outros paises tern feito, val encontrar, certamente, barreiras que estào
sendo colocadas hcjc na area dc transgcinicos, mas ciue sao outras, cm
outras areas. Quando passa para a area animal, muda dc norne: vira
hormfinio, vita aftosa, vira qualqucr coisa. A agricultura encontra sernprc
mccanisrnos para clihcultar a importaçao na Europa.

Entao, 0 9UC se podc fazer? Explorar mcrcados que apresentern p0551-

hilidades cstimulantes de retorno.
;\ agricultura, repito, é componente irnportantc para a sociedade bra-

sileira. E o nosso pals ci o unico onde se pode trabalhar em cluas frentes:
organistnos nan transgenicos C transgcnicos.

No dia cm clue abrirem a "Gazcta Mercanti j" c cncontrarcm a matciria
"Ltação da soja não transgcinica na Europa - 100. Cotacão da soja
transgcinica na Europa - 70", faço votos que 0 Brasil coloejuc tcda a Sua
soja na Europa pelo lado dos nao transgcnicos.

() rnundo importa 42 milhfles de toncladas dc soja. () Brasil entra
corn 9 rnilhOcs. Grande parte cicsse total vcrn dos Estados [nidos e da
Argentina. A Argentina nao tern mais essa opçao. Toda a soja argentina ci

transgcinica. ( ) Brasil - pela sua pujanca do ponto dc vista agricola - C 0

pals clue tern a possibilidade, repito, dc cxplorar OS clois mcrcados, c pot
clue não exercitar essa possibilidacie

Por ciue abortar o desenvolvimento de urna tecnologia que rapida-
rnente vai mudar? A FAPESP mostrou a todos que estamos entrando
na area genôrnica. Em pouco tempo não vamos mais estar fazendo
clonagern. Não vamos estar legislando Para o futuro, porquc o futuro
talvez nem necessite transferir gene. Posso usat outros mecanismos
que simplesmente possibilitem que genes se expressem em organis-
mos scm necessidade de clonagem.

Ha dois dias estive no Instituto Ludwig, em São Paulo, e o chefe do
Instituto, Ricardo Brentani, mostrou-me 390 m1 sequcincias dcscnvolvi-
das naquele estado nos flitimos trcis anos. Toda essa tecnologia, quc agora
desemboca no gem ma, corncçou em 1973, quando eu estava na California,
fazendo urn Phd, corn a transferCncia de urn gene dc insulina, expresso
nurna bacteria que todos tern no lntcstino.

Moratoria - significa parar esse processo, que nern sabernos aonde nos
levara. Parar esse processo, nurn pals clue tern agora urn rnornento de usar
a sua biodiversidade - e não cligarn quc não tcmos competencia para usar
a biodiversidade, porquc demonstramos que ci posslvcl fazer gcnoma, fa-
zcr scqOcincia, estabelecer cstruturas de protcInas, corno OS palses die Pri-
meiro '\1undo cStao fazcndo.

Portanto, estamos preparados para compctir cientificamentc, a não
ser que nos, cicntistas, scjamos impedidos die continuar a fazcr cicincia,
porque a cicincia precisa dc dinheiro, e boa partc dessc dinheiro vem do
retorno do que a cicincia produz.

Ciencia scm aplicação comercial nao se sustenta cm nenhum lugar do
mundo. Portanto, quandc se chz que a moratoria C purarncnte comcrcial, ci

urn engodo. Sc ci comercial, não tern aplicacão. Sc não tern aplicacao, nao
tern financiarnento para a cicincia.
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Entidades de apoio ao Ciclo de Debates
"Minas Gerais e os Transgênicos"

• Associação Brasileira dc Nutrição - ASBRAN . Associaçao Nlincira de
Defesa do Ambiente - AMD1\ . Associaço Mineira de Nutriço - ASNITN
• Associaçao Mincira de Supermercado - AJ\IIS Consciho J\linciro de
Scgurança Alirnentar - CONS1A Fmpresa dc Assisténcia Técnica e
Extensão Rural de Minus Gerais IAIATER • Empresa de Pesquisa Agricola
de Minas Gerais EPAMIG . Federaco da Agricultura do Estado de
Minus Gerais - FAJ\IG . Fcderação das Indüstrias do Estado dc Minas
Gerais - Fl! \IG . Fccicraçao dos Trabaihadores da Agricultura do Estado
dc Minus (eras - FETAEMG Fundaço Estadual dc Mcio Ambicntc -
FL\\t • F6runi lineiro de Scgurança Alimentar • Escola de Governo -
Fundação Joao Pinheiro • Instituto de Cuncias I31ol6gicas da Universidade
Federal de Minus Gerais- ICB/LFMG Instituto Mineiro de Agropccuaria

I MA Insutuic) Mineiro de Gestão das Aguas- JG;\M • Jnstiwto Estadual
dc Horestas - I EF . Ministcrio Piblico MP - Promotoria dc Dcfcsa do
Consumidor • Monte Verde Consultoria Fcologica . Movimento das Donas
de Casa e Consurnidores de \Iinas Gerais . Movimento dos Scm-Terra -
MST ONG Ambientajista "0 Nosso Vale! A Nossa Vida" Rede de
Intei-cimbio de iecnc)Iogias Alternativas - REDL Sccrctaria de 1 stado
da Agricultura, Pccuária e Abastecimcnto - SEAP;\ • Sccrctai-ia de Estado
de Cncia e Tccnologia SECT . Secretana de 1 stado do Meio Ambiente
C Desenvolvimento Sustcntávcl - SEI\\)  • Secretaria dc Lstado da Saáde
- S[S - Centro de \'igiIncia Sanitária e Alimentar • Secrctat-ia de Estado
do Plancjamcnto e Coordenaçio Gcral - SI PLAN • Socicdadc Mineira de
Engenhciros Agrnoni >s - SM! A • Univerdade lejeral de \'içosa - TV

1t\\\ W\\ tt\\\\lI\\\\U\\i\t\\\I\t\\\\
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Os ponTos mAis polêmiCos sabre os produTos
TrAnsGêniCos enConTrAm-se AnAlisAdos nesTA
publiCAçAo, que reüne As pAlesTrAs de
renomAdos represenTAnTes dA ComunidAde
CienTifiCA, de órGAos pübliCos e de enTidAdes
Civis, proferidAs durAnTe o CiClo de DebATes
MinAs GerAis e as TrAnGêniCos, promovido pelA
AssembleiA LeGislATivA nos diAs 29 e 30 de
mAio de 2000. EsTe doCumenTo, refieTindo
diferenTes ponTos de visTA, ConsTiTu'
imporTAnTe subsIdio pArA deCisOes que vierem
ser TamAdAs sabre o TemA.
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