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presentação 

Alimento do futuro ou ameaça? Os transgênicos ou 
organismos geneticamente modificados -OGMs~ estão em debate. 
Em defesa deles, as multinacionais garantem maior produtividade 
agrícola e menos danos ao meio ambiente. A sociedade civil 
organizada contesta: diz que os impactos ambientais e às soúdes 
humana e animal podem ser devastadores. 

''A farra dos transgênícos" é resultado de um estudo 
desenvolvido pelo INESC para mapear todos os campos 
experimentais liberados pela Comissão Nacional de Biossegurança 
- CTNBio- no Brasil. Trata-se de uma radiografia desses campos: 
quantos são, onde estão, quais os cultivares em experimentação, 
quais as empresas envolvidas, qual a área que elas ocupam. 

O INESC, com o apoio da campanha nacional "Por 
um Brasil livre de transgênicos", apresenta as conclusões de 
pesquisas científicas sobre os organismos geneticamente 
modificados. E revela como o assunto vem sendo tratado pelo 
Congresso Nacional. No Senado, são três projetos paralisados 
na Comissão de Assuntos Sociais. A Câmara dos Deputados tem 
18 projetos em tramitação. 

Apesar de o Parlamento brasileiro não ter ainda definido 
a legislação sobre os OGMs, o Executivo está em plena atividade. 
Através de medido provisória, criou a Comissão Nacional de 
Biossegurança, que tem liberado testes com plantas em campos 
experimentais desde 1 997, mesmo não tendo o governo 
estruturado, até agora, o sistema de fiscalização e controle desses 
campos.' Não temos, portanto, uma política de biossegurança que 
garanta produtos alimentícios inofensivos à saúde dos 
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consumidores, ao meio ambiente e à economia dos produtores 
rurais. 

Há, inegavelmente, interesses. econômicos e comerciais em 
jogo. Os Estados Unidos, a Argentina e o Canadá - donos de 
98% da produção mundial de commodities transgênicas - 
pressionam para que o Brasil libere os OGMs. Afinal, o nosso 
país é o último grande produtor e exportador agrícola do planeta 
que permanece livre dos transgênicos. Pode, dessa forma, atrair 
os exigentes consumidores europeus e japoneses e se tornar um 
mercado bastante rentável, caso adote uma posição firme. · 

O problema é grave e exige comprometimento e atitude. 
O INESC e a campanha "Por um Brasil livre de transgênicos" 
dedicam essa publicação não só aos especialistas e defensores 
da causa, mas a todos os brasileiros preocupados com o nosso 
futuro. Todos aqueles que têm compromisso com a integridade 
dos seres humanos, com o meio ambiente, com o planeta. Enfim, 
com a vida. 

Bizeh Jaime 

Secretária Geral do INESC 

n t r o d ,., u ç a o 

Este trabalho marca uma etapa do processo de resistência 
da sociedade civil organizada brasileira diante das pressões 
internacionais e de setores do Governo interessados em liberar 
comercialmente os produtos geneticamente modificados. Os dados 
reunidos aqui correspondem ao período de 1997 - quando 
começou a liberação dos campos experimentais de transgênicos 
no Brasil - a julho de 2001, quando foi concedida liminar à ação 
pública 'movido pelo Ministério Público Federal contra a União. 
Essa liminar obrigou a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio1 - a suspender a liberação de organismos 
geneticamente modificados - OGMs -, com características 
biopesticidas, caso não seja apresentado, primeiramente, o Registro 
Especial Temporário -RET, expedido pelo órgão federal competente, 
conforme previsto no art. 20 do decreto nº 98. l 86/90 

O nosso objetivo é sistematizar os dados que a CTNBio 
disponibiliza sobre as liberações de experimentos com plantas 
tronsgênicas, de 1997 a julho de 2001, período em que, conforme 

m_·---- 
•A Medida Provisória ng 2.137, de 28/12/2000, acrescenta e o/tera disposihvos do leinQ 8. 974/95, mando, no 
amb1to do Ministéoo da C,§ncia e Tecnologia, a Com1ssõo Técnica Nacionai de 81ossegura11ça - CTNBio, instancía 
colegiado multid,sciplmar. A CTNB10 tem a (molidade de prestar apoio térnica consultiva e de assessornmento ao 
Governo Federal no formulação, a/ua/izoção e implementação da Po}ítico Nocional de Biossegu1anço relativo a OGM, 
bem como na estabelecimento de no,mas técnicas de segurança e pareceres térn,cos rondusivos referentes à proteção 
da saúde humano, dos 01gomsmos vivos e do meio ambiente, paio oflv1dades que envolvam a const1uçõo, 
expe11mentoção, cui/lvo, manipulação, transpor/e, romerciohzoção, consumo, armazenomMto, liberação e descarte 
de OGMs e derivados. A CTNBio é composta de 18 membros: oito especio/1stas de notório saber científico e técnico, 
um representante de cada um dos seguintes Mimsré11os: da C,Uncio e Tecnoiog,a, da Soúde, do Meio Ambiente, do 
Educação, das Relações Extenores; do,s representantes do Mmistér10 do Agflcu/tu"ra e do Abasteomento; um 
representante de ó1gão de defeso do consumirkir; um representante de ossoc1ação representativo do setor empresarial 
de bíolecno(ogio; um representante de órgão de proteção à saúde do trabalhador.• 
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os dados oficiais, foram aprovados 914 .experirnentos em campo 
aberto no Brasil. 

Consideramos, para a pesquisa, o número de experimentos 
realizados, independente do seu tempo de duração. Assim, o 
número total de testes liberados não corresponde necessariamente 
ao número de campos que estão em pleno desenvolvimento. Cada 
experimento tem uma duração específica e possui uma área 
diferenciada. A partir de 1999, as empresas optaram 
estrategicamente pela divisão de experimentos similares em áreas 
menores. Certamente as empresas argumentam que o 
procedimento foi adotado por motivos de segurança - dividir para 
minorar os impactos ambientais - e pela necessidade de que os 
experimentos possam ser observados em biornas diferentes. 
Podemos, também, deduzir que é uma forma de dissimulação do 
controle social e institucional. 

Reconhecendo que muitos dados escapam do controle 
estatal e não tendo instrumentos de mesuroção deste escape, temos 
que trabalhar com as informações oficiais. Acreditamos, no entanto, 
na importância de outros pesquisadores aprofundarem os estudos 
e as análises, principalmente no que diz respeito aos impactos dos 
genes inseridos nos experimentos, tonto em relação ao meio 
ambiente quanto às saúdes humana e animal. 

Porfim, esperamos que os parlamentares federais apreciem 
com maior rapidez a Medida Provisória nº 2137, editada pelo 
Executivo em dezembro de 2000, que ampliou de forma 
considerável, senão assustadora, o poder da CTNBio de aprovar 
liberações de produtos veqetcis transgênicos no meio ambiente. 

~ 
CY 
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No Brasil, a liberação de campos experimentais com plantas 
geneticamente modificadas teve início em 1977, apesar dos 
protestos e de ponderações de vários setores da sociedade civil. A 
CTNBio autorizou essas lavouras e ainda passou a disputar, com 
outros órgãos do governo, a competência para a liberação dos 
transgênicos. Essa disputa ocorre nos bastidores do Executivo e 
envolve os Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura, da Saúde 
e da Ciência&Tecnologia. 

Os poderes Legislativo e Judiciário são atores importantes 
no embate com o Executivo. No Congresso Nacional, tramitam 
mais de duas dezenas de proposições, que já estão recebendo 
pareceres dos seus relatores. O fato do Executivo legislar por meio 
de Medidas Provisórias - instrumento normativo com força de lei - 
assuntos que estão sendo tratados por parlamentares estimula 
atritos entre os dois poderes, na medida em que o Congresso 
entende que o Executivo usurpa seu poder legislador. 

O Judiciário, por outro lado, tem acolhido as ações 
promovidas pela sociedade civil contra o Governo. Na ação 
cautelar ajuizada em 1999, o Judiciário suspendeu o cultivo, em 
escala comercial, da so]o Roundup Ready, do grupo Monsanto, 
até que seja apresentado o estudo conclusivo de impacto ambiental. 
Enquanto não se conclui o estudo, o plantio da soja transgênica 
fica restrito ao necessário para a realização de testes e do próprio 
EIA/RIMA, em regime monitorado e em área de contenção, 
delimitada e demarcada, com a proibição de serem 
comercializados os frutos obtidos com os aludidos testes. O poder 
Judiciário determinou a suspensão de todas as autorizações poro 
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cultivo de quaisquer sementes geneticamente modificadas, com 
características de agrotóxicos ou afins, sem Registro Especial 
Temporário- RET. Determinou, ainda, que a CTNBio se abstenha de 
'emitir qualquer conclusão sobre a biossegurança de cultivares que 
receberam o gene de resistência a insetos transportado da bactéria 
Bacillus Thuringiensis, sob pena de multa diária de R$ 1 O mil. 

A edição da MP 2137 /00, que ampliou o poder da CTNBio, 
foi repudiada pelas organizações da sociedade civil que reivindicam 
maior espaço de participação no processo de liberação de 
experimentos no País. A MP é vista como um gesto de subserviência 
do Governo brasileiro aos interesses das grandes corporações e 
ao governo norte-americano, além de um gesto de entrega do 
comando do setor de sementes e produtos alimentícios às 
multinacionais agrobiotecnológicas. 

Diante dessa estratégia insensata do Executivo, o Poder 
Judiciário tem assumido o seu papel de guardião da legalidade 
constitucional e vem impedindo que o Governo legisle por meio 
de instrumentos de força, colocando em risco potencial a vida 
humana e o meio ambiente. De acordo com o Juiz Federal 

· Substituto da 14° Vara - DF, Charles Renaud Frazão de Moraes: 
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"Igualmente faz-se presente o periculum in mora, 
ainda mais quando a questão sub;acente ao ob;eto 
do processo tenha relação direta com a incolumidade 
física dos seres humanos e a salvaguarda do meio 
ambiente, já que não se sabe a real dimensão dos 
efeitos advindos da manipulação de organismos 
geneticamente modificados na saúde das pessoas e 
seu efeito nos demais organismos vivos"2• 

~~--- 
2 Dr. Charles Renoud Frozão de Moraes, Juiz Federal Substituto do / 4 ~ Vara· OF, liminar sobre hberafão de OGMs 

BíOf)iJsficidas, 26/04/2001. Brasília. 

® 

Mesmo assim, a CTNBio, fazendo da MP um recurso de 
poder, tenta legitimar seus atos e aprovar a liberação comercial 
de produtos transgênicos, em desacordo com as normas 
constitucionais vigentes. A Comissão, certamente, está 
considerando que a estrutura fiscalizadora do Estado é eficaz e 
eficiente, porém os fatos mostram o contrário. 

Apesar da disputa política entre os órgãos do Governo e 
entre o Governo e a sociedade civil, o número de campos 
experimentais liberados saltou de 50, em 1997, para 360, em 
1998. Esse crescimento de 620%, denominado pejorativamente 
"farra dos transgênicos", provocou um intenso debate na sociedade 
e no Parlamento. Em 1999, o debate chegou ao Judiciário, onde 
a liberação comercial dos produtos transgênicos para consumo 
humano foi objeto de liminares e recursos judiciais3. As ações de 
resistência da sociedade civil deram visibilidade à discussão jurídica 
e isso refletiu-se numa diminuição do número de campos 
experimentais liberados. Se, por um lado, as liberações caíram de 
360 para 344, em 1999, por outro lado, a área plantada cresceu, 
neste período, de 235,4 hectares para 357,6. A lavoura transgênica 
no Brasil, atualmente, ocupa 943,88 hectares. 

A divulgação de vários relatórios científicos, internacionais 
e nacionais, sobre as plontcções transgênicas, revelou o perigo 
da polinização e do cruzamento entre espécies diferentes. Sobre 
esse ponto Wilkinson e Castelli4 observam que: 

11 Para proteger o segredo genético as empresas 
internacionais não permitem em hipótese alguma o 
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3 O Instituto de Oefesa do Consumidor (IDE[) e a Greenpeace/Brosi/, em 1999, com uma açõo CO/Jtelar contra a 
Monsanto. 

4 Wilkmson, John e Coste/Ji, f'ierina Germon. A Tronsnacionalização da Indústria de Sementes no Brasil, editado pela 
ActionA1d Brasil, /ilo de Janeiro, p. 123. 
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novo plantio de sementes transgênicas a partir da 
colheita dos grãos. Entretanto, os produtores que 
compraram essas sementes argumentam que, na 
medida em que existe polinização de áreas 
ad;acentes, é impossível determinar se houve ruptura 
de contrato ou meramente se as sementes escaparam 
do controle por culpa da própria natureza". 

Observou-se, também, os efeitos nocivos ao meio ambiente e à 
saúde5. E a reação negativa dos mercados consumidores diante dos produtos 
transgênicos. Segundo os estudos de Rifkin6, da Universidade da Pensilvânia: 

"Muitos genes, que estão sendo transferidos para o 
código genético de lavouras de alimentos, são obtidos 
de plantas, microorganismos e animais que ;amais 
fizeram parte da dieta humana ( ... ) aumentado a real 
possibilidade de desencadear novos tipos de respostas 
alergênicas, sobre as quais pouco se sabe e para as 
quais não existe tratamento". 

Rifkin também alerta para os perigos relativos ao meio ambiente: 

"Praticamente todo organismo geneticamente construído 
colocado no meio ambiente representa uma ameaça 
potencial ao ecossistema. ( ... ) Uma vez liberados, é 
praticamente impossível reuni-los outra vez no laboratório, 
principalmente aqueles que são microscópios. ( ... ) Cada 
nova introdução sintética é equivalente a ;agar uma 
roleta ecológica". 
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5 Sobre esse assunto, leia a palestro Efeitos Conheodos e Potenciais dos Transgênicos sobre a Saúde Humano e o 

Meio Ambiente, de. 1/ubens Nodari, Anuis do Seminário lnternariona/ sobre Biodiver5idode e Trunsgênicos, Senado 
.Fede10/, 1999, pp. 144· 155. 

ó RIFKIN,Jeremy, 1999, Oséculodu Bioterno/ogia, EditoroMokrun Books, pgs. 100·101. 1 

·:Q 
1i.....:::;/ 

O cenário de 1996, antes favorável à liberação comercial 
dos OGMs, a partir de 1999 começou a apresentar obstáculos de 
ordem jurídica, social, ética e legal para as multinacionais da 
bioengenharia. O Poder Judiciário vem mantendo a suspensão 
da produção e comercialização de produtos transgênicos no Brasil. 
A União Européia, principal mercado consumidor de produtos 
agrícolas nacionais, está dividida mesmo diante da aprovação de 
regras rígidas para a liberação comercial dos produtos 
transgênicos, assim como outros países do mundo. Seis países da 
União Européia afirmaram que vão continuar com a moratória 
contra os transgênicos: França, Dinamarca, Itália, Grécia, Áustria 
e Luxemburgo impuseram condições para adotar a nova legislação 
sobre os OGMs, aprovada pelo Parlamento Europeu7• 

No Brasil, o Congresso Nacional vem promovendo 
audiências públicas, seminários e reuniões sobre o tema. No 
Senado Federal, existem três projetos de lei na Comissão de 
Assuntos Sociais. Na Câmara dos Deputados, foi criada uma 
Comissão de Fiscalização e Controle para apurar os procedimentos 
adotados pelo Governo para autorizar a liberação campos 
experimentais com plantas transgênicas e outra Comissão Especial 
para dar parecer aos dezoito projetos em tramitação. Esses projetos 
provocam dissensos entre os parlamentares, mas o contexto 
sociopolítico está impondo a necessidade da discussão e da 
norrnatização legislativa dos problemas relativos aos OGMs. 

Na sociedade há urna série de movimentos de resistência, 
que confluem na Campanha Nacional "Por um Brasil Livre de 
Transgênicos". A pauta da Campanha advoga a moratória, tendo 
como argumento o "princípio da precaução", internacionalmente 
reconhecido 

~--· 
1 Jornal do Brasil, 16/2/2001, Bruxelas· Moratória contra OGMs (offfinua 
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A Campanha Nacional ganha suporte quando cientistas como 
Allison Snow e Pedro Morán Palma8 questionam: "O que será feito com as 
plantas e sementes após o término da experiência nos campos de testes?". 
Para minimizar o escape de pólen, é necessário, segundo os especialistas, 
uma collieita precoce, o ensacamento das flores e o plantio de carreiras 
nas bordas. A CTNBio, por não ter ainda critérios que orientem a fiscalização, 
não considera o escape de OGMs para seus correlatos. Como os campos 
de testes são realizados, em geral, em pequenas áreas de cultivos e as 
pesquisas limitadas a uma ou duas estações de crescimento, os efeitos 
nocivos potenciais não são devidamente observados. 

Se as ervas daninhas, os insetos e os microorganismos que estão 
criando resistência a vírus, herbicidas ou bioinseticidas não podem ser 
adequadamente avaliados, os testes de campo são inúteis como indicadores 
de impactos ambientais potenciais. Rifkin, da Universidade da Pensilvânia, 
afirma que "a realização dos testes de campo é pouco mais que uma farsa 
normativa". Declara, também, que" a disputa porfama e fortuna corrompeu 
todo processo normativo, pois sempre teve em mente a necessidade de 
conservar a posição de destaque que os EUA ocupam no campo da 
biotecnologia"9 

O Governo sustenta que o consumidor será protegido por normas 
rigorosas de fiscalização científica, mas as empresas do setor de seguros 
não garantem, por falta de uma metodologia de avaliação de riscos 
ecológicos, danos causados por catástrofes ambientais. Após o desastre 
nuclear de Chemobyl/Rússia, o Parlamento norte-americano, pressionado 
pelo lobbying das seguradoras, aprovou a Lei Price Anderson, pela qual os 
contribuintes cobrem as indenizações que excedem a quantia determinada 
pelas seguradoras. As empresas agrobiotecnológicas relutam em pressionar 
por uma lei semelhante, temerosas de despertara preocupação do público. 

8 5NOW, M"5aie PA/M,\ PemoMorom, ~ a1 Tmn<,genic fbnJs·Potenooi fro/r,Jim/ Ri:k, Rel>im frdogist, fl{ll/dez/1996. 

9 Op. o: pg. 82-83 

v e l u ç õ o dos 
Experimentos 

Transgênicos 

Os experimentos com transgênicos no Brasil iniciaram-se 
em 1997, de forma tímida, e em 1998 ganharam proporções 
exponenciais, arrefecendo-se em 1999. Apresentaram uma baixa 
em 2000 e ganharam novo impulso no início de 2001. Pode-se 
observar, no gráfico 1, os números anuais sobre a evolução dos 
914 experimentos com plantas transgênicas no Brasil , de 1997 a 
julho de 2001. 

Gráfico 1 
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A linha descendente do gráfico pode ser considerada como 
um indicativo da reação de setores da sociedade civil, diante da 
disposição das empresas agrobiotecnológicas e do Estado de 
fazerem do Brasil um imenso campo de testes a céu aberto. Outra 
questão é a compra de empresas de sementes, pelas multinacionais, 
em diversos países em desenvolvimento. 

Conforme Wilkinson e Castelli, os produtos transgênicos 
são, em grande parte, resposta do biorna em que são produzidos: 

"troto-se de um tipo de invenção que não pode ser 
transferida de seu país de origem para o resto do 
mundo sem modificações e adaptações 
subsequentes. Nesse sentido, as empresas 
transnacionais detinham o know how e os genes de 
interesse econômico para introduzir na criação dos 
cuftivos transgênicos, mas não contavam com o 
germopfasma de cultivares adaptados aos diferentes 
ambientes agrícolas dos diversos países. Para poder 
levar adiante as inovações vegetais, as transnacionais 
precisam adquirir empresas de sementes, a fim de 
acessar um banco de germoplasma adaptado às 
condições ambientais de cada lugar ou estabelecer 
convênios com entidades públicas de pesquisa no 
setor vegetal. Exemplo destes últimos são os 
convênios estabelecidos entre a Monsanto e a 
Embrapa, Agr-Evo e lrga10 

11• 

Os dados científicos, que questionam a produtividade dos 
transgénicos e o custo de produção, provam que o uso de herbicidas 
na soja transgênica Roundup Ready, do Monsanto, é em média 

~...___ _ 
10 Op. Cit., pp. 60-ó 1. 

11,4% maior do que na soja convencionol.podendo chegar a 30%Ú. 
Esses dados, associados aos efeitos ao meio ambiente e à saúde 
humana, estão alterando a postura das autoridades competentes e 
dos formadores de opinião, que começam a reconhecer como 
legítima a defesa do princípio de precouçõo. 

Atualmente, há no Governo e na sociedade uma clareza 
de que a produção em escala comercial dos OGMs está longe de 
ser um debate consensual. A liberação de campos experimentais 
de plantas bioinseticidas está suspensa por ordem judicial e o 
período de frenessi foi superado. A sociedade está questionando, 
agora, a capacidade do Estado fiscalizar os campos experimentais 
liberados. O Poder Judiciário, nos autos da Liminar nº l 0329- l / 
2001, oficiou que o 11IBAMA proceda à fiscalização dos locais 
onde é efetuada a manipulação desses organismos, atendendo 
se as determinações desta decisõo". 

A determinação do Judiciário para que o Governo fiscalize 
não está sendo cumprida porque a obrigação legal não se realiza 
apenas pela vontade do órgão nominado (IBAMA), mas se efetiva 
por meio de uma estrutura que possibilite a ação fiscalizatória. E 
isso é impossível porque o Governo, além de não ter um programa 
de capacitação e contratação de técnicos, vem, desde l 999, 
diminuindo a execução orçamentária dos programas de controle 
ambiental. 

Os recursos orçamentários da União destinados à 
subfunção Controle Ambiental, que envolve quarenta projetos, 
aumentaram em termos físicos, mas diminuíram em termos de 
execução. O orçamento para o Controle Ambiental, em 2000, foi 

11 Dr. Charles Benbrook, rroubled Times Am1d Commercia/ Sucess for 1/oundup 1/eady Soybeons, do Instituto de Pesquiso 
Northwest Science ond Environmento/ Policy Cen/er. Também ato informações não divulgadas pelo Deparlumento de Agricultura 
dos Estudos Unidos (t/SDAJ. Disponível no site: http.//www.biotech-info.neVtroubledlímes.htm/, maio de 2001. 
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de R$ 204,3 milhões, chegando a R$ 345,6 milhões em 2001. 
Ou seja, houve um acréscimo de 69, 12% dos recursos aprovados 
pelo Congresso Nacional. Porém, a execução orçamentária em 
2000 foi de apenas 39,65% do orçamento (R$ 81 milhões) e a 
execução de 2001, até o final de agosto, era de apenas 5,95% 
do total dos recursos (R$ 20,5 milhões). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério 
da Saúde (ANVS/MS), tem um orçamento de R$ 141,6 milhões 
para o exercício de 2001. Destes, R$ 59,7 milhões são otribuídos 
aos três programas de fiscalização correlacionados com a 
fiscalização de produtos transgênicos12• 

Esses programas, em 2000, receberam uma dotação de 
R$ 121,9 milhões. Temos, portanto, uma queda de .recursos da 
ordem de 50,99%. · 

A ação fiscalizadora dos- órgãos Governo, como prevê a 
.Lei de Biossegurança, é vital para comprovar se as empresas estão 
ou não seguindo os procedimentos de segurança em relação ao 
meio ambiente. O Ministério da Agricultura declarou que não tem 
estrutura suficiente para fiscalizar in loco os experimentos. O quadro 
de fiscais da Secretaria Nacional de Vigilância Sa.nitária ainda é 
deficiente em qualificação e insuficiente em número - o último 
concurso para contratação de profissionais da área foi realizado 
em 1982. 
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12 Os programas são: físcallzação de P1odutos Sujeitos ao Controle da Vigi/Oncia Samtó1io, Fiscalização de Serviços 

Sujeitos ao Controle da Vig,/Onc1a Sanitóría e F1scahzação Sanítóna em P01tos, Ae1oportas, Postos de Fronteiras e 
Te1minais Alfandegados. 

No primeiro semestre de 1999, foram vistoriados somente 
5% dos 628 campos de plantio, até então aprovados13• Foram 
designados, nesta época, para atuar em âmbito nacional, apenas 
15 fiscais. A CTNBio, mesmo sabendo que a estrutura de 
fiscalização era deficiente, continuou liberando testes em campos 
aberto. O procurador do Ministério Público Marcos Costa 14 disse: 

110 governo federal está agindo de forma 
irresponsável ao defender a liberação, sem 
fiscalização, dos 38 mil toneladas de milho 
tronsgênicos provenientes do Argentino. O governo 
federal não tem estruturo para receber sequer um 
quilo de qualquer produto transgênico, quanto mais 
38 mil toneladas". 

Em meio às deficiências de fiscalização, os campos 
experimentais foram se propagando. As multinacionais, cujo 
objetivo é o lucro, escolheram as regiões geográficas mais ricas - 
em solo e capital -, com uma melhor estrutura viária e próximas 
aos portos de escoamento de produtos, seja para o mercado 
nacional ou internacional. Assim, a evolução regional das lavouras 
experimentais concentrou-se no Sudeste, Centro-Oeste e Sul. No 
Nordeste existem poucos campos experimentais e no Norte só havia 
um registro em 1998 e, agora, em 2001, apareceram outros dois. 

O gráfico li confirma a observação. 
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F 13 Gazeta Mercantil, "Falta Fiscalização paro os Transg~nicos', 14de iufho de 2000. 

14 Agencio Estado, 14/07/2000, "Mmísté1ío Públlfo diz que é írresponsóvel liberação de tmnsgênicos". 



Gráfico li 

Experimentos por Região - 1997-2001 

1997 1998 1999 2000 200P 

8 Sul • Sudeste O Centro-Oeste O Nordeste 8 Norte 

Fonte: CTNBio 
• Dados parciais: de janeiro a julho de 2001 

No grófico li, observa-se que a evolução dos campos 
experimentais atende aos objetivos empresariais, ao se concentrar 
nas regiões mais ricas. O fato evidencia as reais intenções das 
empresas agrobiotecnológicas que, ao evitar gastos com a 
adaptação de sementes transgênicas no biorna do serni-órido, nega 
o discurso de prover renda aos produtores familiares e alimentos 
às populações mais carentes. 

Outra observação é que, após o período da farra dos 
transgênicos, a liberação para campos experimentais volta, em 
200 l, aos patamares de 1997. Ou seja, os acionistas das 
multinacionais percebem que a resistência dos consumidores aos 
alimentos geneticamente modificados marca uma posição política, 

uma opção por um modelo agrobiológico que comporta até o 
bioquímico, mas recusa o modelo agrobiotecnológico, até que 
fique comprovada a inocuidade desses alimentos. Por isso, o recuo 
estratégico das transnacionais, enquanto aumentam a pressão 
política sobre os Estados. 

O gráfico li indica, também, que se os experimentos 
continuarem a ser liberados sem nenhum critério, a tendência é o 
Governo perder o controle sobre as lavouras transgênicas. 
Observa-se, atualmente, uma linha ascendente no Sudeste, em 
razão da Medida Provisória 2.137 /00 e da pressão das empresas 
transnacionais. A região Nordeste, onde não havia sido aprovado 
nenhum teste em 2000, desponta em 2001 com duas liberações, 
apesar do movimento de resistência regional. 
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s p c ç o s Ocupados 
pelos Experimentos 

Transgênicos 
Na contra-face dos números de campos experimentais estão 

as áreas efetivamente ocupadas. O gráfico Ili demonstra que entre 
os anos de l 997 e 1999 ocorreu uma crescente expansão das 
áreas de testes. Houve uma queda em 2000 e o crescimento foi 
retomado em 2001. Nos cinco primeiros meses deste ano, a área 
liberada para experimentos (l 40,8ha) é quase "a dobro da que foi 
autorizada em todo ano de 2000 (79 ,8ha). 

Gráfico Ili 

Área Plantada em Hectares - 1997-2001 
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Fonte: ONBio/ Elaborado: INESC 
*Dados parciais: de janeiro a julho de 2001 



Um agravante é que, até 1999, as grandes áreas 
experimentais estavam, e ainda devem estar, em mãos de 
agricultores inexperientes no trato com plantas transgênicas. Éstas 
lavouras não podem ser consideradas "plonelodos", Como só existe 
norma para os experimentos ofic_ialmente planejados, as lavouras 
informais ficam à margem de qualquer. fiscalização. 

Dessa forma, a área real plantada com lavouras 
experimentais deve ultrapassar 943,88ha. Conforme Wilkinson e 
Castelli, 
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"no caso dos transgênicos no Brasil, as transnacionais 
responderam ao embargo de sua comercialização, 
com estímulo ou, pelo menos, com a adoção de uma 
política de vistas grossas à comercialização 
clandestino de transgênicos nos estados do Sul, a 
partir do Uruguai e da Argentino, onde suà venda ;éi 
é liberada. Assim, os transgénicos ;untam-se ao - 
mercado informal15. 

Outro provo de que a área oficialmente plantada é menor 
do que a cultivada são as denúncias nos meios de informação, de 
que as empresas estão semeando áreas máiores do que os 
liberadas. Essa prática decorre da crença na impunidade e na 
falta de fiscalização por parte dos órgãos públicos. Conforme a 
matéria da jornalista Vânia Cassado, 

"O Ministério Público Federal está investigando 
denúncia de plantio de soia tra~sgênica em escala 
comercial no Paraná. ( .. .). A denúncia é que tanto a 
Monsanto como a CODETEC, que tinham permissão 
para plantar a soío transgênica, em caráter 

~---- 
15 Op. tit., p. 122. 

experimental, extrapolaram no plantio. A Monsanto 
tinha uma autorização para produzir um .hectare de 
soja transgénico em seus campos experimentais de 
Ponta Grossa e plantou· aproximadamente 25 
hectares. Já a CODETEC, que tinha permissão para 
plantar 1,5 hectare em Cascavel, também em caráter. 
experímen_taJ, plantou 97 hectares. ( ... ). O plantio 
extra foi interditado pelo Ministério do Agricultura 
porque contraria a legislação vigente, que proíbe o 
plantio de soio transgênica em escala comercial. As 
áreas encontram-se à disposição da Justiça. ( ... ). 
Além da interdição do área, foram apreendidas 340 
toneladas de sementes da CODETEC e outras 853 
sacas da Monsanto 16" 

A área nacional oficialmente ocupada é de 943,88 hectares. 
Ela é aparentemente pequena, mas o impacto que pode causar 
no meio ambiente é muito grande, principalmente devido à 
polinização horizontal ou cruzada e à contaminação do subsolo17. 

As lavouras transgênicas representam um alto grau de risco para 
as plantações vizinhas em um raio de 1,5 km. A polinização pode 
ser realizada tanto pelo ar, como por insetos ou pássaros. Após· a 
liberação de um OGM no meio ambiente, a sua tendência é de 
reproduzir-se de forma acentuada. 

Quando for liberada a comercialização, a metragem das 
lavouras será exponencial, assim como o lucro das empresas 
agrobiotecnológicas. No dizer de .Wilkinson e Castelli, 
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16 folha do Para nó, Ministério Público lnveshga Planffo de Saia Transgénico, 31/05/01. 

17 IIODA/1.1, 11.ubens e GUE/111.A, Miguel, Desafws do Transgenia em Plantas no Brasil, Simpósio de Estado da Arte dos 
Organismos rransgênicos, Universidade Federal do /110 Grande do Sul, 1999. 



"a Lei de Proteção aos Cultivares, que viabiliza a 
apropriação de inovações, através do propriedade 
intelectual, ( ... ) permite a cobrança de royalties pelo 
uso dos sementes e taxas tecnológicos dos 
sementeiras nacionais. Assim, a semente, que é o 
principal agente de transformação biotecnológica, 
tornou-se o insumo mais importante na estratégia 
de ocupação do mercado pelas transnacionais 18" 

Podemos fazer um simples exercício de lógica, sem qualquer 
pretensão de realidade, tomando como base a afirmação de que 
com as sementes produzidas em um hectare pode-se plantar 150 
hectares. Atualmente, temos 943,88ha, portanto, teremos, em 1 
ano, sementes suficientes para semear 8.070. l 74ha19. 

Os dados no gráfico Ili podem ser desmembrados por 
Unidades da Federação. Assim, podemos visualizar melhor os 
estados onde estão sendo promovidos os experimentos. De 1 997 
a junho de 2001, foram realizados experimentos em 12 estados 
do País. Eles estão concentrados na seguinte ordem: Goiás, 
386,98ha; Minas Gerais, 2 l 3,09ha; São Paulo, l 39,48ha; 
Paraná, l 28,88ha; 

Rio Grande do Sul, 37, 17ha; Mato Grosso, 28, l 8ha; 
Distrito Federal, 6,4Sha; Mato Grosso do Sul, 1 ,20ha; Bahia, 
0,69ha; Santa Catarina, 0,60ha; Piauí, 0,08; Roraima, O,OSha. 
Estas áreas somadas totalizam 942,88 hectares. 

Para melhor visualização, optamos focar graficamente 
somente os estados com um número expressivo de experimentos. 
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18 OP. u, p.14. 
19 Projeção motemáhco: 943,88 hectores x 57 (produrão por hectare)= 53.801, 16 sacos de sementes (ado saco 

semeio 150 hectares, então. 53.801, 16 x J 50 = 8. 010.114 hectares semeados. 

Gráfico IV 

Evoluejão de Área por Estados - 1997-2001 
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Fonte: CTNBio/ Elaboração: INESC 
* Dados parciais: de janeiro a julho de 200 l 

Observa-se no gráfico IV que as grandes áreas 
experimentais tiveram início em Goiás e no Paraná. A linha do 
Paraná é descendente e a de Minas Gerais é oscilante. 

As empresas agrobiotecnológicas estão concentrando seus 
experimentos nos estados com vias de comunicação que 
possibilitem fácil acesso aos mercados consumidores nacionais e 
internacionais. Para essas empresas, o importante é ficar nas 
proximidades dos mercados consumidores e ter acesso aos canais 
de escoamento de seus produtos. O atual modelo de expansão 
das multinacionais não visa abastecer exclusivamente o mercado 
internacional onde poderão vir a competir com suas matrizes, mas 
voltar-se para o mercado interno. Daí, a concentração dos 
experimentos no Sul e Sudeste, que são as regiões ricas, e no 
Centro-Oeste, que é a fronteira agrícola mais promissora do País. 
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rodutos 
Transgênicos em 

Experimentação 
Não são muitas as variedades de produtos transgênicos 

em experimentação no Brasil. Elas se restringem às lavouras de 
algodão, cana-de-açúcor, fumo, batata, arroz, eucalipto, mamão 
papaya, milho e soja. As empresas multinacionais estão apostando 
em três cultivares (milho, so]o e algodão}. Mas, de fato, concentram 
se em dois: milho e soja. Estas lavouras aumentaram suas áreas 
experimentais e representam 81,7% de toda área plantada. 

Para as empresas agrobiotecnológicas, a lógica é ter às 
mãos um banco de germoplasma rico associado a um mercado 
consumidor promissor. O Brasil oferece essas duas vantagens, além 
de ter uma. legislação de proteção aos direitos de propriedade 
intelectual que não possui um marco jurídico de salvaguarda dos 
seus recursos genéticos. Wilkinson e Castelli vêem essa situação 
da seguinte forma: 

"ísso significa que qualquer pessoa pode entrar no 
território nacional e mapear, explorar e registrar 
patentes com bases em recursos coletados 
livremente. Portanto, a ausência de um marco ;urídico 
possibilita a apropriação privada dos recursos 
genéticos, com as conseqüentes perdas para o 
País".20 
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As lavouras experimentais podem ser apresentadas 
conforme o gráfico V. 

Gráfico V 

Área Ocupada por Produto (em hectares} 
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Fonte: CTNBio/Elabora~ão: INESC 
*Dados parciais: de janeiro a iulho de 2001 
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O gráfico V desempenha a função pedagógica de 
demonstrar que é falso o discurso de "acabar com a fome", feito 
pelo. governo e pelas empresas multinacionais, pois os produtos 
transgênicos que estão sendo testados não fazem parte da dieta 
alimentar do homem. São produzidos para ração animal. Os 
investimentos em produtos alimentícios são irrelevantes diante do 
montante de investimentos nos três produtos apresentados no 
gráfico acima. 

O Diretor responsável da FAO, organização da ONU para 
alimentação e agricultura, Jacques Diouf, questionado sobre se os 
transgénicos poderiam ser uma solução para a fome mundial, respondeu: 

'Temos uma posição muito clara a respeito dessa 
questão: para alimentar os 800 milhões que sofrem 
de f~me ho;e no mundo não precisamos de 
trànsgênicos. Entretanto, os transgênicos são uma faca 
de dois gumes. Eles podem ser utilizados em favor 
dos mais ne'cessitados, explorados por certos grupos 
de pressão ou desviados de seu ob;etivo. Quando se 
começa a manipular genes em laboratórios, não se 
sabe ao certo aonde isso vai cheg~r. É preciso, 
portanto, prever medidas de precaução". 21 

Até julho de 2001, estavam sendo pesquisados 487 tipos 
de plantas transgénicas tolerantes a herbicidos, 392 tipos de plantas 
bioinseticidos e 21 resistentes a herbicidas e a bioinseticidas. Os 
experimentos com plantas resistentes a vírus e a antibióticos são 
numericamente inexpressivos. 

Tabela 1: Indicativo de Tolerância Genética - 1997-2001 * 
LYJ~~.-:'l'(!l~di)1clci />)} /;;{i'9,,9J' / .:+111,c T)"ij~9;. ·. ,#~C)P' « 0'.~QOt~- $1'9falJ 
glifosate 11 123 111 16 10 271 
alufosinato de arnânio l O 82 67 31 2 192 
herbicidas do aruoo das irnidazolinonas O 2 1 6 2 4 24 
insetos 15 1 50 142 45 40 392 
insetos & glufosinato de amónio 12 2 7 O O 21 
Vírus 2 1 3 O 1 7 
Antibióticos O O O l O l 
Confidencial O O O O 2 2 
Não Classificados O O O 4 O 4 "-''' ·, ... } .< . · >·· ··+>. •){~0//.i 'A~@/. '.;J4tt··''.:• (/'9·;,/ ·/·':$9.·» .• ..;··Jti4Idl 
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fonte: CTNBlo; Elaborado: INESC 
Dados par<lal>: do lanelro a lulho de 2001 

21 Entrevista concedida u Babe/te Stern, Tronsgênicos não Se,vem para Alimentar 800 mi/hães de Famintos, maio/ 
2oao. 
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Dos 9 l 4 testes autorizados, os que dizem respeito a vírus, 
ontlbióficos e os classificados como confidencial e não classificados, 
que somam l 4, não são resultados de transgêniase, mas se referem 
a transgénicos que estão associados a venda (casadas) de 
agrotóxicos ou são portadores de substâncias afins a agrotóxicos. 
No primeiro grupo de experiências transgénicas (glifosate, 
glufosinato de amônio, herbicidas do grupo dos imidazolinonas e 
insetos & glufosinato de amônio) estão nada menos que 508, 
portanto mais da metade de todas as liberações planejadas. No 
segundo grupo {insetos), encontram-se 392 experimentos 
transgénicos, cujos genes produzem substâncias afins a agrotóxicos. 

Conforme o cientista da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul; Rubens Nodari, nos Estados Unidos é mais rápido (um terço 
do tempo) e mais barato (um sétimo o um sexto do custo de pesquisa) 
liberar comercialmente uma planta bioinseticido que um agrotóxico 
convencional. Trata-se, então, de uma estratégia utilizar a transgenia 
para vender mais agrotóxicos. Em ambos os casos, os riscos e os 
impactos poderão ser altamente danosos ao país. Dos outros 14 
genes (pouco mais que 1,5%), 7 referem-se à resistência a vírus. 

Outro fato intrigante é a liberação planejada de dois genes 
confidenciais. É forçoso reconhecer que isso é um equívoco 
injustificável, pois o país. tem a Lei de Patentes para proteger as 
invenções e uma lei ambiental que exige transparência. 

Tornados em conjunto, os genes contidos nestas liberações 
antecipam o que as empresas escolheram para comercializar no 
Brasil. A propalada transgenia para melhorar a qualidade dos 
alimentos ou do ambiente nem sequer está presente nos testes cité 
então liberados. 

O fato da mcionc dos testes se concentrar em torno de 
cultivares resistentes a herbicidas e de plantas bioinseticidas, revela 
as preocupações de mercado dos multinacionais. Para as empresas 

não é lucrativo pesquisar produtos de consumo alimentar básico, 
mas desenvolver cultivares que necessitem do complemento 
químico específico produzido por elo e devidamente patenteado. 
Do total dos 914 experimentos, o Grupo Monsanto22 detém 683, 
o que representa 7 4,73% dos experimentos, e as outras empresas 
r juntas, detém 23 l. 

O Instituto de Pesquisa Northwest Science and Environmental 
Policy Center fez uma grave denúncia: 

11Um novo estudo independente, publicado pelo Centro 
de Política Ambiental e Científica do Noroeste 
Americano, acusa a Monsanto de manipular pesquisas 
comparativas sobre o uso de herbicidas em plantações 
do so;o transgênica Roundup Ready e na variedade 
convenciona/. De acordo com o autor do relatório, 
Dr. Charles Benbrook, os dados apresentados pela 
Monsanto estão entre o enganoso e o desonestd1• 

Outro problema grave é o sonegação de informações por 
parte das empresas e dos pareceres emitidos pela CTNBio. Em 
muitos deles, a área plantada não é especificada. Outros trazem 
a palavra 11Confidencia/11 no lugar de identificação do gene inserido. 
Esse procedimento transgride a lei de Patentes existente no Brasil, 
pois nenhuma empresa pode registrar uma pesquisa genética 
justificando que o genes pesquisado é "confidencicl''. Em geral, 
excetuando as de caráter confidencial por razões de Estado, toda 
pesquisa realizada em território nacional deve ser de conhecimento 
público paro que a população posso estar consciente do que se 
pesquisa em seu país. 
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22 O Grupo Monsanto é formado pelas seguintes empresas bioquímicas: BRASKAlB·Agropewbrio Brasileira ltda., Cargi/1 
Ag!lco/a S/A, Sementes Agroceres S.A, Sementes Monsanto ltda. e Monsanto do Bras1/ ltda. 
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Muitas empresas estão requerendo, junto à CTNBio, a 
aprovação de liberações de experimentos, para que possam 
desenvolver suas espécies transgênicas23. Mas somente três estão 
aplicando recursos consideráveis e realizando experiências em 
grandes áreas: a Monsanto do Brasil Ltda., Sementes Monsanto 
Ltda. e a Cargill Agrícola, todas membros do Grupo Monsanto. 
Este grupo transnacional possui experimentos em 865,70ha de 
uma área total de lavouro de 943,38ha. É evidente o prática do 
monopólio do Grupo Monsanto no Brasil, pois o total do área 
plantado por todas as outros empresas somo apenas 78, 18 
hectares. O Grupo Monsanto domina, assim, 91,72% do total da 
área de lavoura experimental de OGMs no Brasil. 

A atuação das três empresas/grupos mais expressivos no 
cenário brasileiro é apresentada no gráfico VI. 
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As empresas são. o Grupo Monsanto, Coopera//vo Cent1ol Agropecuário de Desenvolvimento Tecnológico e Econômico 
Ltdo.·Coodetec, Cooperativo de Produtos de Cano e Álcool do Estado de 5/io Paulo-Copersucar, [yanomid Química do 

· Brasil Ltdo., Oínomilho Carol Produtos Agrícolas ltdo., Embrapo Soja, Hoechst 5chering AgrEvo do Brasil Lido., 
lnstirufo Agronômico do Poronó·IAPAR, Novorlis Seeds Lido., P,oneer Sementes lida., Profigen do Brasil Lido., e 
Universidade Federal de Viçoso-UFV. 
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Gráfico VI 

Área Plantada Por Empresa {em hectares) 

29,49 24,92 13,03 6,41 
4,25 • ,. ... .• • .. -· ~ • '"" .. • • - • - • .• • .. • • • .. •. .• • • • • .• • • . - 

1.997 1998 2000 2001' 1999 

j --- Grupo Monsanto• • - Outras Emp~sas j 

Fonte: aNBlo/Elaboração: INESC 
*Dados pardais: de (anelro a julho de 2001 

No gráfiço VI, observa-se que o grupo Monsanto, a segunda maior 
companhia de sementes do mundo, cuja receita passa de US$ 1,8 bilhão, é 
o grande investidor na área de pesquisa transgênica no Brasil. O grupo está 
incrementando seus investimentos em campos experimentais e infra-estrutura. 
Está construindo na Bahia a maior unidade da Monsanto foro dos EUA, com · 
631 mil m2, para produzir herbicidas (matérias primas da linha Roundup: 
PCL3, DSIDA, GI, Sal de Amina e Glifosato). Para isso, propõe investir cerca 
de US$ 714 milhões. O laboratório, que empregará apenas 319 pessoas, 
acertou com o Governo federal um empréstimo de R$ 285 milhões, via 
Fundo de Investimento Nocional do Nordeste-. FINOR/SUDENE. O 
empréstimo representa mais da metade do orçamento do FINOR, que é de 
R$ 469 milhões. Estefinanciamentoestá sendo investigado por uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito instituída na Câmara dos Deputados. 

Os investimentos do grupo Monsanto cresceram de 1997 a 2000, 
mas atualmente percebe-se que a empresa moderou o seu ritmo de 
investimento. Isso não significa que o Grupo vai se retirar do mercado. A 
Monsanto aposta que será a força hegemônica no mercado de sementes 
transgênicas na América Latina. 

No gráfico VI, as linhas de atuação das outras empresas mostram 
se bem abaixo do Monsanto. Mas a Novartis, a terceira maior empresa 
mundial de sementes, é uma multinacional capitalizada - resultado de 
uma fusão das suíças Sandoz e Ciba-Geigy - e tem poder efetivo de 
investimento. O domínio da empresa está restrito a apenas 23,6ha de 
campos experimentais. 

Os maiores campos experimentais pertencem ao Grupo Monsanto. 
As maiores unidades estão situadas no estado de Goiás. São três campos: 
o primeiro, liberado em 1997, tem 58 hectares (soja/glifosate); o segundo, 
aprovado em 1998, mede 11 O hectares (soja/glifosate); o terceiro, em 
2001, tem 55ha (milho/inseto). 

No Paraná, a empresa tem uma lavoura de soja/glifosate (50ha/ 
1997) e, em São Paulo, outra de milho/bioinseticida (55,75ha/2001). Em 
Minas Gerais, possuía um experimento de grande porte, onde estava 
testando milho bioinseticida em uma lavoura de 60ha. Porém, devido à 
polêmica em tomo da dimensão da área, a empresa retirou o pedido. De 
acordo com o professor Sílvio Valle, especialista em biossegurança da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz}, a liberação experimental de "urno área 
de 60 hectares somente se justificaria se fosse destinada à produção de 
sementes para o plantio comercial do vegetal geneticamente modificado, 
que permanece vetado pela Justiça 11•24 
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24 Gazeta Mercantil, Monsanto adia Experimento, 05/0ó/2001. 
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rocessos 
Indeferidos 

pela CTNBio 

O número de processos indeferidos, de 1997 até julho de 
200 l , dá uma idéia da voracidade e do desleixo com que as 
empresas de biotecnologia preparam seus requerimentos. O 
percentual de indeferimentos, quase 30% do total de l .294 
pedidos, demonstra a fragilidade destes "experimentos controlados", 
que nem mesmo usufruindo do boa vontade da CTNBio conseguem 
ser aprovados. 

Apesar do número de requerimentos indeferidos, podemos 
afirmar que os critérios de avaliação da CTNBio para aprovação 
de campos experimentais não resistem o um questionamento mais 
profundo. Atualmente, sob a presidência do médico Esper 
Cavalheiro, a Comissão está promovendo estudos de critérios para 
embasar com maior propriedade as liberações. 

Grupo Monsanto teve 279 requerimentos rejeitados, 
seguido da Pioneer, com 37, e da Copersucar, com 27. Do totol 
de processos indeferidos, 73,42% foram do grupo Monsanto, 
seguido da Pioneer (8,68%), da Copersucar (7,37%) e da Novartis #, 
(6,32%). Veja os dados expostos no gráfico VII. · 
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Gráfico VII 

Experimentos Indeferidos por Empresa 
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Fonte: CTNBio/ Elaboração: INESC 

No tabela li, abaixo, estão expostos os dados referentes a 
todas as empresas de forma individual, e não em grupo como no 
gráfico VII. Isso permite visualizar a variação de indeferimento 
por empresa. 

Tabela li: Indeferimento por Empresa 

lMPRESAS 1998 1999 2000 2001• Totol " Monsanto do Brasil Ltdo 6 83 55 55 199 52,37% 

Sementes Agroceres S.A. o -42 o o -42 11,05% 

Braskolb Agropecuória Lido o 38 o o 38 10,00% 

Hoechst Schering Agrbo do Brasil Lido. o 16 o o 16 -4,21% 

Novortis Seeds lido o 2 11 11 2-4 6,32% 

Pioneer Sementes Ltdo o 25 .. .. 33 8,68% 

Copersucor. o o u 14 28 7,37% 

Total 6 206 84 84 380 100,00% 

Dados: CTNBio/ Elaboração: INESC 
•oados parciais: de janeiro a julho de 2001 

Gráfico VIII 

Experiencias Indeferidas por Produto 

Milho Algodõo Sojo Arroz Cana de Açuccr 

Dados: CTNBio/ Elaborasão: INESC 

A tabela li inicia-se em 1 998 porque não houve 
indeferimento em 1997. Em 1999, temos o momento de pico no 
número de processos indeferidos (206). Foi, também, o momento 
de maior pressão por parte da sociedade civil. É provável que a 
CTNBio, reagindo às pressões, tenha começado a adotar critérios 
menos frágeis para a liberação de campos experimentais. 

Em termos de cultivares, os que tiveram mais experiências 
indeferidas foram: o milho, o algodão, a cana-de-açúcar, a soja e 
o arroz. Observe o gráfico VIII. 



Comparando o número total de rejeições (380) por produto, 
conforme a tabela VIII; o milho atinge o percentual de 62,63%, 
seguido do algodão, com 28, l 6%. Esses produtos estão na relação 
dos mais liberados para experimentos de campo durante os anos 
de 1997 a 2001, além da soja. É surpreendente que a soja esteja 
com um percentual de indeferimento tão reduzido (l ,32%). 

Tabela Ili: Indeferimentos por Produto 

PRODUTOS 1998 1999 2000 2001• Total % 

Milho - Zeo mnys o 200 19 19 238 62,63% 

algodõ:o 1ransgênico (Gossipium hirsuturil), 6 o 50 51 107 :ZB,16% 

cana-de-açúcar geneticamente modificadas (Sacchorum spp). o o 15 14 :Z9 7,63% 

soja tmnsqênicc (Glycine mox), o 5 o o 5 1,32% 

arroz trcmsgênico (Oryza sativa) o 1 o o 1 O,:Z6% 

Total 6 206 84 84 380 100,00% 

Dadas: CTNB1o/ Elabora~o: INESC 
*Dadas pardais: d• !•••Iro a l•lha de 2001 

Há, por parte das empresas, um descaso com a 
documentação, devido à certeza da aprovação, por parte da 
CTNBio. Em 99, o número de indeferimentos foi o mais elevado: 
206, do total de 380 processos indeferidos. Em 2000, o número 
de indeferimentos caiu para 84. Mas em 2001, observa-se uma 
tendência de crescimento no número derejeições. Isso indica não 
só a precaução que está sendo adotada pelo CTNBio, como 
também pelas empresas, diante dos critérios e dos exigências 
burocráticas. 

"' -~ e: 
<Q) 

~ e: e i-= 

onclusões 

Os dados demonstram que o Brasil está se tornando um 
grande campo de experiência a céu aberto do Grupo Monsanto. 
As outras empresas não são competidores à altura, tanto em termos 
de investimentos como de área plantada. Como declarou o cientista 
da FioCruz, Silvio Volte: 

"os grandes empresas transnacionais têm o 
monopólio das experiências no Brasil, pois, se 
nominalmente muito mais de 90% das pesquisas em 
campo, no Brasil, são realizados por empresas 
estrangeiros, as que são implementados pela 
empresa nacional apenas desenvolvem genes cujo 
patente é da indústria trcmsncciono!'. 

No Brasil,· está plantada uma área equivalente a mil 
Maracanãs de lavouras transgênicas. Considerando que a 
polinização ocorre de 1 a 2 km, entre uma lavoura e outra, e o 
poder público não está fiscalizando esses testes, o meio ambiente 
brasileiro está com alta probabilidade de ser seriamente afetado. 
Os cientistas prognosticam que um ou mais acidentes ambientais 
significativos - poluição genética - ocorrerão nos próximos anos. 
Quando isso acontecer, o Governo será obrigado a enfrentar a 
questão da responsabilidade e a sociedade as suas conseqüências. 

O Brasil é o último país que, possuindo uma área 
agricultável de grande porte, pode ocupar um espaço no mercado 
e ser uma reserva internacional de produtos convencionais e 
orgânicos. Contra essa possibilidade, a estratégia das 
multinacionais é contaminar a produção nacional, na medida em 
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que o mercado europeu mostra-se cada vez mais resistente aos 
alimentos geneticamente modificados. As empresas 
agrobiotecnológicas procurem caracterizar como irreversível a 
entrada dos produtos transgênicos no cardápio alimentar e contam 
para isso com poderosos lobbies, tanto nos meios políticos como 
na mídia. 

Se o Governo brasileiro, cedendo à pressão das 
transnacionais e do governo norte-americano, liberar a produção 
comercial de produtos alimentares transgênicos sem estruturar um 
corpo de fiscalização dotado de recursos, capacitado e apto a 
preservar a saúde dos biornas nacionais, colocará em risco a 
integração da vida vegetal, animal e humana. Ao optar por essa 
política, de colocar em situação de risco o conjunto de seres vivos 
de uma área, estará transgredindo um dos objetivos fundamentais 
da República, que é a construçõo de uma sociedade livre, justa e 
solidária. 

Os poderes Legislativo e Judiciário podem e devem cumprir 
um papel fundamental nessa nova divisão de trabalho entre as 
nações e no mercado internacional. Essa nova configuração exige 
uma legislação que, estando em construção, está ordenando 
jurisprudências. Está em discussão nos foros internacionais a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB - , que se coloca 
em contraposição com os acordos sobre Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPs, da OMC. 
Internamente, existe uma série de legislações que podem relativizar 
o impacto das políticas internacionais, como a Lei das Patentes, a 
Proteção de Cultivares e a Lei nº 8.974, que estabelece normas 
para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no 
meio ambiente de organismos geneticamente modificados, que 
requerem atualizações. O projeto de Lei de Acesso aos Recursos 
Genéticos está em tramitação no Congresso Nacional. Há uma 
demanda legislativa que, se o Estado não priorizar sua 

regulamentação, poderá provocar um atraso de séculos no 
desenvolvimento do País. 

O Brasil precisa definir com urgência uma legislação sobre 
os produtos geneticamente modificados. É importante coordenar 
estrategicamente os recursos públicos disponíveis e o conhecimento 
acumulado, de forma a atender às necessidades de sua população. 
Se o objetivo, por exemplo, é produzir e competir no mercado 
internacional, para acumular divisas, o Estado deve favorecer as 
pesquisas que estimulem as lavouras extensivas e monoculturais. 
Se o objetivo for produzir alimentos, a proposta é outra e os 
instrumentos tecnológicos devem servir a um modelo biodiverso 
de lavoura. Se o Estado se acha competente e estruturado - 
institucional e financeiramente - para comportar os modelos 
convencional (bioquímico), o bioorgânico e o biotecnológico 
{transgênico), tem que adotar uma estratégia que favoreça a 
pesquisa científica nestes campos, com igual responsabilidade. 

Ocorre, na realidade, que o Governo brasileiro não está 
suficientemente capacitado para exercer a sua liberdade de escolha. 
O Executivo, comprometido com o Fundo.Monetário Internacional 
e com as empresas multinacionais, está refém dos tratados firmados 
que espelham os interesses dominantes do mercado globalizado. 
A Constituição Federal atribui ao Estado responsabilidades diante 
de experiências tecnobiológicas. Conforme o parecer do Juiz 
Federal Titular da 6ª Vara, Dr. Antônio Souza Prudente: 

" ( ... ) a Constituição Federal erigiu o meio ambiente 
como bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida (art. 225). Determinou, 
ainda, incumbir ao Poder Público preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético 
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa 
e manipulação de material genético (art. 225, 11, 
CF). De igual forma, impõe o estudo prévio de 
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Impacto Ambiental - EIA para instalação de obra 
ou atividade potencia I mente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente (art. 225, 
IV, CF). Também incumbe ao Estado promover e 
incentivar o desenvolvimento científico, pesquisa e 
capacitação tecnológicas, tendo em vista o bem 
público e o progresso das ciências, bem como o 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional (art. 
218, §§ 1 ° e 2°, CF)11 •25 

Nesse cenário outro ator importante é a Sociedade Brasileira 
pelo Progresso da Ciência-SBPC -, que já se pronunciou pela 
aplicação do princípio da precaução. O debate conceituai e ético 
entre as diversas escolas de biotecnologia não deve sobrepor-se 
aos cuidados de reduzir os riscos a zero, antes de liberar os OGMs 
no meio ambiente. 

A sociedade civil organizada deve se preocupar com a 
prepotência científica da CTNBio, que promove uma disputa dentro 
do governo para se apropriar de competências coletivas de governo 
e tomar decisões à revelia de posições concordatas. As 
organizações da Campanha Nacional 11Por um Brasil Livre de 
Transgênicos", que ampliaram sua expressão criando Campanhas 
Regionais e Estaduais, defendem o estabelecimento de uma 
moratória, até que se possa chegar a respostas às inúmeras 
perguntas que permanecem irreplicáveis. 
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25 Dr. Antônio Souza Prudente, Juiz Federo/ Titular da ó' Vara, 10 de agosto de 1999. Ação Coute/ar Inominado, 
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Genética 

A chegada das plantas geneticamente modificadas ao 
Brasil, em especial dos campos experimentais transgênicos, é 
recente. Essa aventura tem como marco o ano de 1995, quando 
foi criada a Comissão Nacional Técnica de Biossegurança 
CTNBio. Portanto, o Estado e a sociedade não têm sequer uma 
década de experimentação no desenvolvimento, maneio, controle 
e fiscalização destas novas variedades de plantas. 

Esses novos cultivares (sementes transgênicas) 
estão entrando em território brasileiro contrabandeados por 
produtores e por pressão das multinacionais agrobiotecnológicas. 
O objetivo dessa invasão é a disputa do mercado internacional. 
Ao contrário da propaganda, somente 0,004% do território 
agricultável do planeta está semeado com plantas 
transgênicas. 

O Brasil é o único grande 'produtor de grãos que ainda 
não aderiu à nova tecnologia. Por isso, as multinacionais 
agroquímicas têm como estratégia globalizar a distribuição dos 
alimentos geneticamente modificados a partir dos mercados de 
prcduçõo. A resistência de mercados consumidores, como a 
União Européia e o Japão, aos transgénicos, torna o êxito da 
estratégia de disseminação dos transgênicos vital para a produção 
norte-americana. V) 
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A denúncia de inúmeros cientistas sobre os efeitos 
prejudiciois dos alimentos OGMs ou transgênicos têm levado 
inúmeras autoridades brasileiras a ponderar sobre a importância 
do principio da precaução, conforme o artigo 225 da 
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Constituição Federal brasileira.26 

O perigo da poluição genética é uma realidade. Estudos 
mostram que os genes introduzidos em plantas e animais através da 
engenharia genética podem ser transferidos para outras espécies, após 
duas gerações. Cientistas já demonstraram que o gene de resistência 
ao glifosato pode ser.transferido para plantações que estão até 1.200 
metros distantes de cultives transgênicos. O desenvolvimento de 
plantações experimentais de soja, objetivando aumentar a fixação de 
nitrogênio no solo, mostrou que os microorganismos transgênicos se 
espalharam e estavam competindo com microorganismos já existentes 
no solo. Experimentos de laboratório comprovam que é possível a 
transferência genética entre o açúcar de beterraba transgénico e uma 
bactéria do solo chamada Acenitobader. Qualquer inseto, pássaro ou 
outro animal pode levar esta bactéria do solo para outro local. 

O milho Starlink, uma planta bioinseticido (Bt )27, causou 
enorme prejuízo para produtores e para a empresa franco-alemã 
Aventis, por ter provocado reações alérgicas em consumidores norte 
americanos. Diante dessa realidade, a Agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos (EPA) decidiu rejeitar todos os alimentos 
geneticamente modificados que não tenham sido considerados 
seguros para o consumo humano. O milho Starlink havia sido 
aprovado apenas para consumo .animal. Traços do grão transgênico 
foram encontrados em produtos como os 'toco" Shells, e 44 pessoas 
que ingeriram o alimento se queixaram de reações alérgicas. Em 

26 Art 2 25, CF: "quando uma atividade representu ameaço de danas oo meiVílmbiente ou à saúde humano, medidos de prec~õo 
devem ser tomadas, mesmo se algumas relações de causa e efe1tu não forem plenamente estubeleddas científicamente·. 

27 O Baâllus íhvnngiensis (Bt) é uma bacténa do solo que é utihzodo coma um biopeslicido e tem um grande valor para 
produtom orgOnicos. Por meio do !ransgeníose, o gene do bactéria BI é introduzido dentro de algumas plantas tomando-as 
resfa/entes a este biopeshcido. A Agência de Proteçõo Ambientv/ Ameli{ana (f PAJ estima que, dentro de poucos anos, muitos 
insetos ió terão desenvolvido resistências ao 81. Consequentemente, o uso permanente desta bactéria poderá des/roir o seu 
uso no ogrícvlturo orgômco. 

relatório divulgado em dezembro passado, a EPA concluiu que, em 
14 casos, as reações tinham relação com o consumo do milho 
transgênico. A proteína Cry9C, que integra a composição do grão, 
teria sido a responsável pelas reações. 

Os estudos de impacto dos OGMs sobre a biodiversidade 
já estão em processo adiantado. Há estimativas de que a cada 
ano mais de 30 mil espécies de plantas e animais correm o risco 
de extinção. A FAO (Agência das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura) estima que 75% da diversidade genética que o mundo 
tinha na agricultura, no início do século, já esteja perdida. 

O crescimento de monoculturas transgênicas aprofunda o 
problema da extinção acelerada das espécies. Se a monocultura, 
por si só, é um fator de diminuição da diversidade, sendo 
transgénica torna exponencial os riscos ambientais. No Brasil, a 
tendência estabelecida pelas multinacionais agrobiotecnológicas 
é criar um mercado produtor de três cultivares: milho, soja e 
algodão. Essa uniformização genética levará à exterminação da 
diversificação das paisagens rurais brasileiras; possibilitará uma 
maior invasão de pestes, doenças e ervas daninhas e promoverá 
a corrosão da base da segurança alimentar nacional. 

Diante do lobby das multinacionais, o Executivo e o 
Legislativo ensaiam legislações ambíguas ou decididas sob pressõo. 
Muitas normas específicas estão sendo elaboradas sem a 
aprovação dos termos de referência de uma norma geral. A 
discussão sobre os organismos geneticamente modificados-OGMs 
é um exemplo, uma vez que o Governo Federal sequer assinou o 
Protocolo de Biossegurança, aprovado em janeiro de 2000. Esse 
documento internacional garante um ordenamento legal e científico 
da qualidade e condição da segurança biológica da vida e da 
saúde da humanidade, dos animais, das plantas e do meio 
ambiente. Além de ser um resguardo para que os países possam 
exercer plenamente seu direito soberano de se recusarem a aceitar 
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produtos transgênicos sem sofrerem represálias de organismos 
multilaterais. É uma irresponsabilidade do Governo não ter ainda 
assinado o Protocolo de Biossegurança, diante da importância do 
Brasil, como o maior centro de biodiversidade do mundo, estar 
ameaçado pela tentativa de imposição de OGMs. 

No momento em que se discute no Congresso Nacional 
proposições que dispõem sobre a proibição ou liberação comercial, 
produção em escala, rotulagem e lei de biossegurança, é oportuno 
que os legisladores atentem para a necessidade de aprovação de 
normas gerais, antes de 'legislar no varejo. Os estudos científicos 
são precários .e os pesquisadores não estabeleceram ferramentas 
confiáveis que comprovem que os alimentos transgênicos não são 
ofensivos à vida humana e ao meio ambiente. Neste cenário de 
incertezas, os homens públicos devem adotar o princípio da 
precaução, que se revela não como conservadorismo 
antitecnológico, mas como uma postura responsável e digna dos 
grandes estadistas. 

egislativo 

A Câmara dos Deputados, depois de quatro anos do 
apresentação do primeiro projeto de lei sobre organismos 
geneticamente modificados-OGMs, criou uma Comissão Especial 
destinada a apreciar e dar parecer aos dezoito projetos em 
tramitação. A instalação da Comissão Especial é uma reação à 
pressõo da sociedade civil organizada e ao impacto que o tema 
vem provocando nos meios de comunicação. 

O primeiro projeto de lei apresentado na Câmara dos 
Deputados tem preferência sobre os demais. Essa preferência se 
expressa no fato de que todos os outros são anexados ao primeiro. 
O projeto "quordo-chcvo" é o de nº 2905/1997, do deputado 
Fernando Gabeira. Há, portanto, dezessete projetos anexados ao 
primeiro. As proposições versam, grosso modo, sobre três assuntos: 
moratória, rotulagens e alteração da Lei de Biodiversidade. 

As propostas legislativas começaram as ser apresentadas 
dois anos após a criação da Comissão Técnica de Biossegurança 
CTNBio, em 1995. A Comissão iniciou a liberação de campos 
experimentais com plantas transgênicas em 1997. Nesta época, 
as empresas multinacionais agrobiotecnológicas ditavam as regras 
sobre o tema. As críticas foram desconsiderados pelos partidos 
majoritários, que estabelecem a agenda dos trabalhos legislativos. 
Foi preciso tempo e muita pressão social para relativizar o 
correlação de forças dentro do Legislativo e conseguir instalar uma 
Comissão Especial para apreciar os projetos em tramitação. 

Atualmente, existe uma consciência crítica sobre o assunto, 
por boa parte dos parlamentares:· O INESC e a Campanha 
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Nacional "Por um Brasil Livre de Transgénicos" trabalham no sentido 
de sensibilizar os outros congressistas, que ainda não conhecem 
bem a questão. Como organização não-governamental, 
suprapartidária e sem nenhum compromisso com empresas ou 
grupos nacionais ou multinacionais, o INESC atua no Congresso 
Nacional apoiando, defendendo e propondo, em conjunto com 
organizações civis, legislações que ampliem a participação e o 
controle social por parte da sociedade. 

r c j e t o s de 1 e i 
Ano de 1997 

Na Câmara dos Deputados, em 1997, foram apresentados 
três projetos de lei, regulamentando a questão dos organismos 
geneticamente modificados-OGMs, sem que os parlamentares 
dessem ao tema a devida importância. A preocupação partiu de 
parlamentares que adquiriram uma visão crítica da globalização 
e anteviram - já na aprovação da Lei das Patentes - o novo campo 
de interesses conflitantes que estava se estruturando. 

l} O primeiro projeto (PL nº 02905/97, do deputado 
Fernando Gabeira - PT /RJ) trata da rotulagem. A 
preocupação do parlamentar é com a informação 
ao consumidor, por isso sua argumentação é 
baseada no Código dos Direitos do Consumidor, 
com a seguinte justificação: 

"os consumidores têm o direito inafastável de ter todas 
as informaç__ões necessárias sobre os produtos que 
adquirem. A informação plena vincula-se o próprio 
direito de escolha. Esta vem sendo a linha adotada 
pela legislação que regula a questão da defesa do 
consumidor, em nosso País e no mundo como um 
todo". 

2) O segundo projeto (PL nº 02908/1997, de Valdeci 
Oliveira - PT/RS e Fernando Ferro - PT/PE) amplia 
o âmbito do debate. A discussão não é somente a 
regulamentação, mas a necessidade de maiores 
registros científicos que possam comprovar que os 
produtos ge,neticamente modificados são inofensivos 
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à saúde humana e ao meio ambiente. Até que se 
ateste que esses produtos são inofensivos, o cultivo, 
com fins comerciais, ficará proibido em todo território 
nacional. Caso aprovada a liberação do consumo, 
os produtos deverão ser devidamente rotulcdos, 

Um detalhe significativo desse projeto - que revela uma 
preocupação avançada para aquele momento - é a introdução 
de um artigo que antecipa a questão da aprovação de licença 
para plantio experimental. Esse ponto perpassa toda a fase de 
consolidação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
CTNBio e ainda não foi devidamente resolvido . Revela-se como 
um embate de competências entre os Ministér.ios da Saúde, 
Agricultura, Meio Ambiente e Ciência & Tecnologia. 

Ainda nesse ponto, o projeto traz uma novidade: delega à 
sociedade civil parte do fiscalização dos campos experimentais, 
como condição sine qua non para sua liberação. Esse projeto é o 
embrião dos que, no ano seguinte, passam a ser conhecidos como 
projetos de Moratória Comercial. Os autores justificam o projeto, 
declarando que 

'Neste sentido, condicionamos o cultivo com fins 
comerciais de sementes obtidas por modificações 
de suas estruturas g~nêticas e a importação de 
produtos alimentares cuja composição contenha 
produto derivodo de sementes transgênicas, à 
emissão de laudo técnico que ateste, no longo prazo, 
a inofensibilidade destes produtos à saúde humana 
e ao meio ambiente. ( ... ). Por fim, propomos a 
participação da socledcde civil no acompanhamento 
dos plantios experimentais de sementes transgênicas, 
a céu aberto, além do acompanhamento técnico 
científico desses experimentos, pelo poder público". 

3) O terceiro projeto de lei apresentado em l 997 (PL 
nº 02919 de 1997, de Sandra Starling - PT/MG) 
recoloca a preocupação quanto à necessidade do 
consumidor ter acesso às informações dos produtos 
que consome. A rotulagem, para a autora do 
projeto, é um mau menor, por isso é o caminho 
mais adequado. Ela já declarou que essa é a 
alternativa a "urno solução mais radical de total 
supressão de experiências de melhoramentos 
gen.éticos11• 

Ao dar prazo de um ano para que os setores ligados à 
produção, comercialização e importação/exportação possam 
cumprir as medidas necessárias, exigindo que a advertência seja 
impressa em caracteres destacados e legíveis, a parlamentar não 
só reputa como importante que 110s itens 'corocterístícos' e 
'cornposiçôo' merecem especial consideração", como reconhece: 

"por vezes, omitem os setores produtivos, 
distribuidores e de comercialização certos aspectos 
inerentes à conformação dos produtos, corno se 
pudessem os fornecedores deter a prerrogativa de 
saber o que é melhor e, em substituição aos 
consumidores, definir escolhas." 

Ano de 1998 

Em 1998, o governo, aproveitando-se da falta de 
conhecimento do assunto, liberou 360 campos experimentais com 
plantas transgênicas. Isso significou um salto de 620% em reloçõo 
ao ano anterior, quando foram liberados 50 experimentos a céu 
aberto. 
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Essa liberação, sem controle da sociedade civil ou política, 
associada à falto de estrutura de fiscalização do Poder Executivo, 
provocou o início do debate na sociedade. A reivindicação para 
que o Governo adotasse o princípio da precaução antes de liberar 
massivamente os experimentos no meio ambiente não encontrou 
eco no Congresso Nacional. 

Apenas um projeto de lei, que dispunha sobre a temática, 
foi apresentado em 98. A matéria contempla as reivindicações de 
setores da sociedade, que demandam a moratória e a rotulagem. 

1) PL nº 4841 /98, do deputado Fernando Ferro - PT /PE 
- Atribui aos Ministérios do Saúde, da Agricultura e 
do Meio Ambiente a competência para estabelecer 
normas específicas para disciplinar o cultivo, a 
comercialização, o consumo, o transporte, a 
importação, a exportação, o armazenamento e a 
pesquisa de sementes e produtos transgênicos no País. 

A preocupação do parlamentar para que o mercado não 
determine as suas próprias regras em detrimento do meio ambiente, 
da saúde humano e animal e do erário público, leva-o a justificar 
o seu projeto da seguinte forma: 

11As técnicas de engenharia genética estão 
provocando um salto no conhecimento humano com 
um viés econômico de grandes proporções. Estima 
se que, neste final de século, os países 
industrializados irão investir mais de US$ 50 bilhões 
em pesquisa de novos produtos da biotecnologia. 
( ... ). Cálculos consideram que a biotecnologia 
aplicada à produção de fármacos e de alimentos 
tem um mercado que pode chegar a US$ l 00 
bilhões/ano. ( ... ). No entanto, o fator econômico 
não pode ser o único ou o principal argumento para 

que sejam introduzidos e difundidos no Brasil. O 
mercado não pode estabelecer as regras para a 
sociedade. ( ... ). Portanto, cabe ao Estado, através 
do Executivo, estabelecer regras bem determinadas 
para que a sociedade civil se proteja e os 
empresários do setor saibam até onde vão os seus 
limites". 

No final de 1998, o Instituto de Defesa do Consumidor 
lDEC e o Greenpeace/Brasil apresentaram um pedido de liminar 
à Justiça Federal, no qual solicitavam a suspensão da produção e 
comercialização dos produtos transgênicos no país. Em 1999, 
ganharam a primeira das várias batalhas judiciais que ainda travam 
contra o governo e o grupo Monsanto. 

Ano de 1999 

Em meados de 1999, diversas organizações da sociedade 
civil criaram a Campanha Nacional 11Por um Brasil Livre de 
Ironspênícos". 

A visibilidade permitida pelos debates arrefeceu o ímpeto 
da CTNBio e estimulou a produção legislativa. Se durante os anos 
de l 997 /98 foram apresentados somente quatro projetos de lei, 
em 1999 este número dobrou. Cinco dos oito projetos de lei são 
propostas que proíbem, de forma restrita ou mais ampla, o registro 
e a comercialização de OGMs no País. 

l. O deputado Pompeu de Mattos - PDT /RS - 
apresentou dois projetos, sendo que o primeiro 
proíbe, por tempo indeterminado, o cultivo comercial 
de OGMs no território nacional (PL nº 349/99). 
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O segundo aumenta esse prazo para dois anos (PL 
nº 1115/99). Conforme o deputado: 

2) 

"Havendo alguma razão para suspeitas ou ameaças 
de danos sérios e irreversíveis, a falta de evidências 
científicas não deve ser usada como base para não 
se adotarem medidas preventivas. ( ... ). Norman 
Borlaug, Nobel da Paz e principal artífice das técnicas 
que levaram à chamada Revolução Verde, ( ... ) afirmou 
que as plantas transgênicas hoje disponíveis fazem 
pouco sentido no contexto agrícola do Terceiro 
Mundo, onde em solos degradados, não trarão 
benefícios. ( ... ) A experiência de longos anos no 
assunto de Bourlaug deveria ser levada em 
consideração no Brasil por aqueles que atropelaram 
uma excelente e trabalhada agenda histórica de rede 
pública de pesquisa e melhoramento vegetal, em 
função da modernidade da inserção globalizada, cuja 
palavra de ordem é competitividade a qualquer custo". 

A deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM - 
propõe a proibição por cinco anos, ressaltando que 
11a pesquisa, testes, experiências ou atividades na área 
da biotecnologia e engenharia genética, envolvendo 
OGMs, só poderão ser realizados mediante licença 
do Ministério da Agriculturo11 (PL nº 521 /99). De 
acordo com a deputada: 

"Os organismos geneticamente modificados são 
experimentos recentes, realizados no âmbito da 
ciência de vanguarda confemporânea. Esses 
experimentos necessitam passar por um período de 
maturação, durante o qual se excrninern •suas 
implicações e seu impacto em todos os âmbitos da 
vida". 

3) O deputado Bispo Rodrigues - PFL/RJ - veda, por 
três anos, a concessão de registro ou a liberação 
comercial de cultivares geneticamente modificados 
na agricultura brasileira (PL nº 929/99). Conforme 
o autor da proposta: 

"torna-se imperioso não banir esta tecnologia que 
poderá, no futuro, mostrar-se essencialmente 
adequada ao desenvolvimento da agricultura, mas, 
sim, dar-se um lapso de tempo, para que não sejam, 
sem estes estudos, liberados tais organismos no meio 
ambiente, mesmo porque, após isto feito, não haverá 
retorno, não haverá como 'recolher' os genes 
disseminados na natureza. ( ... ) Este projeto de lei 
está de acordo com o 'princípio da precaução' 
previsto na Convenção da Biodiversidade assinada 
pelo Brasil". 

Os deputados Padre Roque - PT /PR e Pedro Wilson 
-PT/GO - foram os primeiros a utilizar a palavra 
"moratória" em sues proposições. Até então, os 
parlamentares evitavam utilizar este termo, 
temerosos que prejudicassem a formação de 
possíveis alianças em torno de suas propostas. O 
PL nº 1 l 91 /99 proíbe "em todo território nocional, 
pelo prazo de cinco anos, o plantio, transporte, 
armazenamento, importação e exportação com 
finalidade comercial envolvendo sementes 
geneticamente modificadas". Respondendo a várias 
considerações, os autores afirmam que a 
comunidade científica já comprovou os riscos à 
saúde humana, como por exemplo: 

"na Bélgica, o aumento de resíduos de substância 
orgono-clorodos na ração destinada à alimentação 
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de frangos gerou o aparecimento de toxinas e 
respectiva intoxicação humana. Na Alemanha, 
cientistas concluíram que a alteração transgénica 
inserida nos grãos de soja elevou o volume de 
estrógenos, afetando o crescimento das mamas dos 
animais e, inclusive, no ser humano. No Japão, em 
1989, trinta e sete pessoas teriam morrido28 em 
conseqüência de manipulação genética em escala 
industrial, tendo a empresa alterado geneticamente 
uma bactéria para aumentar o produção de 
triptofano - suplemento alimentar que acabou 
gerando uma substância altamente tóxica que só 
foi descoberta quando o produto iá estava no 
supermercado. 11 

5) O projeto do deputado /gnácio Arruda - PCdoB/CE 
- estabelece um prazo de cinco anos "ocre o 
aprimoramento de pesquisas dos efeitos das 
sementes tronsgênicas e dos produtos ou subprodutos 
transgênicos, prazo limite a partir do qual será 
liberada a sua comercialização com expressa 
advertência na embalagem11 (PL nº 1262/99). Outra 
inovação presente no projeto é a atribuição de 
responsabilidade civil ou criminal aos infratores, tais 
como multa diária, suspensão ou cassação do alvará 
de funcionamento e apreensão dos produtos. De 
acordo com o deputado: 
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28 Esse fato é relotado, também, no iusflfteoção do PL n9 349/99, do deputado Pompeu de Mattos- "foi o que ocorreu 

em 1989 no Japão, onde, para a produção de um suplemento alimentar, alterou-se geneticamente uma bactéria 
natural Visando a produção mais eficiente do triptofono. A mamf)iJlaçõo fez a bactéria produzir uma substância 
o/fomente tóxica, que só foi detectado quando o produto ió estava no mercado. Adoeceram 5.000 pessoas, 1.500 se 
tomaram permanentemente inválidos e 37 morreram". 

6) 

110 presente projeto ob;etiva instituir uma medida 
preventiva que traduz a expressiva apreensão que 
flui do debate em todo o País e no plano mundial, 
acerca da comercialização prematura dos produtos 
e sementes tronsgênicas. ( ... ) O disciplinamento 
previsto determina algo basilar: a suspensão da sua 
venda até que pesquisas científicas identifiquem com 
precisão os riscos de tais produtos para consumo da 
população". 

O projeto do deputado Oarcísio Perondi (PMDB/RS) 
faz o contraditório aos demais projetos ao propor 
autorizar a produção, comercialização e estocagem 
de produtos geneticamente modificados, os 
transgénicos (PL nº 2189/99). O parlamentar 
propõe, também, ao Executivo "elenccr as hipóteses 
de dispensa de Estudos Prévios de Impacto Ambiental 
- EIA/RIMA" e a criação de "cm Consórcio formado 
por empresas nacionais, EMBRAPA, 
universidades, bem como empresas estaduais e 
municipais, destinado a desenvolver material 
geneticamente modificado paro a sustentabilidade 
da agricultura brasileira". Conforme a justificação 
do deputado: 

110 crescimento populacional exige o aumento da 
produção de alimentos e, nesse sentido, a produção 
de alimentos geneticamente modificados contribuirá 
para solucionar uma possível falta de alimentos em 
todo rn.undd. ~ -~ e 
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nº 1251/99, do deputado Padre Roque, altera a 
controvertida Lei de Biossegurança (nº 8.974/95), 
que criou a CTNBio. O deputado adita ao art. 8º 
("É vedado, nas atividades relacionadas com 
OGM11) o parágrafo 4° 110 parecer técnico 
conclusivo da CTNBio, assim como as atividades 
de que se incumbem os órgãos de fiscalização ( ... ), 
serão, ob rig ato ri a mente, condicionados à 
execução de estudo prévio de impacto ambiental 
( ••• )11• Nos termos da [ustificctivo o parlamentar 
ele afirma: 
11 
••• hó consenso de que a liberação de OGM no 
meio ambiente deve ser revestida de redobrada 
cautela. Como a Lei de Biossegurança' não tem 
previsão de obrigatoriedade de elaboração de 
estudos ambientais, entendo fundamental que seja 
modificada, no sentido de incorporar a exigência 
de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e de 
Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA), 
com a qual se estará atendendo ao mandamento 
constitucional previsto no art. 225 da Constituição 
Federal 11. 

Ano de 2000 
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A chegada do ano 2000 encontrou o movimento social 
mais organizado, apesar de todas as fragilidades de uma 
sociedade e de um Estado periféricos. Destaca-se a campanha 
nacional 11Por um Brasil Livre de Transgênicos", que se contrapõe 
às multinacionais agrobiotecnológicas e aos setores do Governo 
favoráveis à liberação comercial dos OGMs, sem respeitar os 

princípios básicos dos procedimentos de biossegurança, 
conforme a Lei de Biossegurança nº 8.974.29 

Neste sentido, é lamentável que o Governo brasileiro não 
tenha ainda ratificado o Protocolo de Biossegurança, elaborado 
na li Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento/Rio-92, e aprovado pelo Congresso Nocional 
em janeiro de 2000. Sem a ratificação desse protocolo, que 
regulamenta o comércio internacional de transgênicos e a 
aplicação do principio de precaução, as relações comerciais 
brasileiras se fragilizam diante do poderio econômico dos países 
desenvolvidos. Em 1999, no Conferência de Cartagena/Colômbia, 
onde foi negociado o Protocolo de Biossegurança, houve um 
impasse sustentado pelo Grupo de Miami (Estados Unidos, 
Canada, Austrália, Argentina, Uruguai e Chile), que se opôs à 
regulamentação. 

Neste ano, na Câmara dos Deputados, foram apresentados 
cinco projetos de lei. 

1) O projeto do deputado Marcos Afonso - PT/AC - 
(PL nº 2523/00) incorpora o termo "moratória" e 
acrescento um artigo à Lei de Biossegurança: "Fica 
proibido, em todo território nacional, o cultivo de 
organismos geneticamente modificados, bem como 
a comercialização e o consumo de alimentos 
contendo OGMs ou derivados de OGMs, até 30 
de junho de 2003". A proposta indica, também, 
medidas penais aos infratores. Na justificação, o 
deputado afirma: 
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estabelecendo normas parn o uso dos técnicas de engenharia genético e liberação no meio ambiente de organismos 
geneticamente modificados. 
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"Outro fato preocupante diz respeito à brevidade com 
que a CTNBio está aprovando as solicitações para 
liberação de OGMs no País. Uma análise mais 
acurada do processo de aprovação do plantio da 
soio Roundup Ready lança suspeitas sobre a atuação 
dessa Comissão - por exemplo: não há informações 
sobre o comportamento e as características dos 
cultivares de sojo RR plantados nas diferentes 
condições ambientais nacionais; os testes realizados 
trataram basicamente de questões agronômicas e 
não de questões de segurança ambiental; não foram 
abordados aspectos relevantes para a biossegurança 
de linhagens transgênicas. Por esses fatos, a decisão 
da CTNBio foi, no mínimo, precipitadd'. 

A preocupação que transparece no projeto nº 361 6/ 
00, do deputado Bispo Wanderval - PL/SP, diz respeito 
aos "alimentos processados industrialmente contendo 
componentes tronsqênicos'', Para esse tipo de produto, 
o deputado propõe a rotulagem especificando "o 
nome de cada componente geneticamente 
modificado, com sua respectiva percentagem na 
composição total do produto", Sabe-se que certos 
alimentos, quando processados, como o óleo p.ex., 

· não apresentam nos testes laboratoriais sinais de 
transgeníase, sendo por isso importante a rotulagem 
que possibilita a rastreabilidade dos genes inseridos. 
O parlamentar afirma: 

''Ainda não existem estudos que elucidem, com alto 
grau de certeza, a questão de segurança no consumo 
de alimentos que sofreram alterações em seu código 
genético. ( ... ). Este pro;eto de lei tem como ob;etivo 
principal informar o consumidor sobre a presença, 

em produtos alimentícios postos á venda ao público, 
de matérias-primas alimentares que tiveram seu 
código genético alterado11• 

3) O deputado Fernando Ferro - PT /CE - (PL nº 3348/ 
00) demonstra, em relação aos produtos 
processados industrialmente, a mesma preocupação 
que o deputado Bispo Wanderval. Mas a sua 
proposta vai além quando, ao listar os produtos 
(alimentos prontos, semi-prontos, refeições, bebidas, 
etc.), acresce "refeições produzidas em refeitórios de 
empresas ou de entidades de produção de 
alimentação coletiva". Essa preocupação, de uma 
apurada sensibilidade, é valorizada quando afirma: 

"Ao analisarmos os vários oroietcs de lei em 
tramitação no Congresso Nacional percebemos que, 
dentre aqueles que propõem a rotulagem dos 
transgênicos, nenhum aponta a necessidade de 
advertência ao consumidor do alimento pronto ou 
semi-pronto e, principalmente, ao cidadão que se 
alimenta fora de casa, em restaurantes comerciais 
ou no refeitório da empresa". 

4) O deputado Ricardo Ferraço -PSDB/ES-, em seu projeto 
nº 3805/00, mostra-se preocupado com a rotulagem 
dos produtos que geralmente não são embalados, 
como é o caso das carnes e derivados animais. Para 
garantir a informação ao consumidor, propõe que "no 
hipótese de o produto ser comercializado sem a 
utilização de recipiente, embalagem ou rótulo 
específico a informação deverá estar inscrita em 
anúncio visível, colocado no local em que o produto 
estósendo ofertado ao consumidor'. Para justificar seu 
projeto, o deputado afirma: 
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11Mesmo em países onde o consumo iá é 
disseminado, percebe-se o movimento de 
consumidores no sentido de exigir um processo de 
rotulagem mais rigoroso, que informe 
adequadamente o consumidor. Tal idéiq parte de 
razões de vários naturezas: éticas, religiosos, de 
saúde pública e de cidadania, no mínimo. Sobre as 
questões sanitárias, é importante lembrar que muitos 
produtos transgénicos carregam componentes 
olergênicos, não presentes no mesmo produto nõo 
transgênico, sendo fundamental que o consumidor 
seja alertado quanto a essa condição". 

5) O projeto nº 3849/00, do deputado João Coser - 
PT/ES -, é amplo e propõe uma série de modificações 
na Lei de Biossegurança. Sua primeira preocupação 
é incluir "entre os direitos do consumidor a prevenção 
e retratação de danos patrimoniais, morais e estéticos 
decorrentes do consumo de produtos transgénicos 
in natura ou que os utilizem como matéria prima". 
Em seguida, proíbe a produção e comercialização 
de produtos que não estejam previamente 
cadastrados ou estejam sem rótulo e embalagem. 
Sua proposição proíbe, também, a criação de 
animais quiméricos, resultantes de transgeníase. 
Exige, para concessão de licença, o EINRIMA . E 
sujeita o infrator à responsabilidade civil e criminal. 
Assim como o setor público deve responder "no caso 
de falência ou extinção da empresa causadora do 
dono". De acordo com o deputado: 

11' fraude contra o consumidor evidenciou-se quando 
o Instituto de Defesa do Consumidor -IDEC divulgou 
uma lista de produtos transgénicos encontrados nos 
supermercados sem rotulagem. A partir deste 
episódio descobriu-se, também, que circulam 
livremente, sem qualquer tipo de controle, produtos 
lácteos compostos com transgénicos, utilizados para 
a alimentação infantil. Torna-se necessário, portanto, 
fixar normas específicos visando o prevenção e 
reparação de danos ao consumidor em virtude da 
produção e comercialização de produtos 
geneticamente modificados. Impõe-se, ainda, fixar 
normas específicas visando o prevenção e reparação 
de danos ao meio ambiente em virtude de 
organismos geneticamente modificados". 

111.5 ~ ANO DE 2001 

Neste ano, até a formação da Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados que analisa e dará parecer aos projetos 
em tramitação, foram apresentados dois projetos de lei. Grosso 
modo, pode-se dizer que as preocupações dos projetos são de 
caráter preventivo e pedagógico. •• ~ 1} O Projeto nº 2905/0 l, do deputado Ronaldo 

Vasconcellos - PL/MG -, além de trazer como 
preocupação a rotulagem, busca delimitar uma "área 
específica e circunscrita, dentro do estabelecimento" 
onde serão expostos os produtos transgênicos. De 
acordo com o parlamentar: 
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!'entendemos como extremamente in;usto que o 
consumidor brasileiro seja usado, inadvertidamente, 
como cobaia das poderosas multinacionais que 
produzem esse tipo de alimento. A presente iniciativa 
visa impedir que o consumidor seja ludibriado, que 
compre gato por febre". 

A deputada Teima de Souza - PT/SP-, em seu projeto 
de lei nº 4357 /01, apresenta preocupação com 
.respeito às coletividades, em especial, as mais 
vulneráveis. Por isso, proíbe a utilização de OGMs 
e seus derivados "na elaboração de refeições servidas 
na merenda escolar e em hospitais, creches, 
orfanatos, silos, casas geriátricas, unidades das 
Forças Armadas e estabelecimentos penais". Neste 
sentido, a parlamentar afirma: 

"a grupos como os integrantes das Forças Armadas, 
os presidiários, os órfãos e internos em creches e 
asilos, os pacientes hospitalizados, bem como às 
crianças que recebem merenda escolar, não é dado 
o direito de escolha, no que se refere aos elementos 
constitutivos de suas refeições. A característica de 
alimentação coletiva induz à necessidade de 
regulação, por parte do poder público, das questões 
a ela relacionadas e parece-nos acertado que, em 
nome da precaução, face às óbvias dúvidas 
·científicos acerca dos produtos transgénicos, 
mantenham-se os transgénicos afastados de ditas 
categorias de consumidores especiais". 

o n e I u são 

Não há atualmente na Câmara dos Deputados correlação 
de forças suficiente para definir a questão. Essa avaliação fez com 
que o deputado Confundo Moura, relator da Comissão, indagasse 
em uma das reuniões se o tema dos OGMs não é semelhante a 
outros que são debatidos até a exaustão e nunca chegam a ser 
votados. Para ilustrar, citou projetos como os da Pena de Morte, 
Aborto e Eutanásia. 

Já avaliamos, anteriormente, que se os parlamentares 
favoráveis à moratória aos OGMs forçassem uma votação, 
provavelmente seriam derrotados. Os contrários à moratória, por 
outro lado, não possuem uma articulação suficientemente densa 
_para rejeitar os projetos. 

A instabilidade da base de apoio do Governo (PSDB-PFL 
PPB-PMDB) não permite afirmar quantos parlamentares são 
favoráveis ou não à comercialização de produtos transgénicos. 
Neste processo, há uma progressiva perda da capacidade decisória 
das lideranças em temas polêmicos. Vários deputados e senadores 
governistas assinaram o manifesto por uma Moratória 
Internacional, promovida pelo Fundação Heinrich Boll e pela 
campanha nacional "Por um Brasil livre de Transgênicos11• 

Os partidos de oposição (PT, PDT, PCdoB, PSB, PV e PPS) 
são contra a produção e comercialização dos OGMs. Os 
parlamentares desses partidos seguem, com poucas defecções, a 
orientação partidária. Mas representam apenas V4 do total de 
parlamentares. Se articulados, significam uma força expressiva, 
mas sem uma aliança com setores mais conservadores não definem 
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favoravelmente uma votação. Os partidos menores e conservadores 
(PHS, PSC, PTN e PST), em geral, aliam-se aos partidos governistas. 
Dificilmente votam com a oposição, à exceção do PL, PSL e PTR 
que, por terem forte base evangélica, tendem a aliar-se com a 
oposição no caso dos OGMs. 

A correlação de forças - favorável ou contrária - ainda está 
por fazer. No que diz respeito aos OGMs, os parlamentares não 
estão suficientemente informados do custo-benefício, apesar do 
bombardeio da mídia. A previsão é de que a tramitação dos 
projetos de lei poderá ser agilizada após a elaboração do 
substitutivo do relator da Comissão Especial. Esta proposição pode 
ou não englobar as várias propostas existentes nos dezoito projetos 
que estão sendo apreciados. 

O Governo atropelou o processo legislativo ao baixar o 
Decreto nº 3.871, de 18/07 /01, determinando a rotulagem dos 
produtos que apresentam traços de OGMs acima de 4% e 
isentando produtos in natura. Além de contrariar o Código de 
Defesa do Consumidor3°, o Governo impõe aos parlamentares 
aliados o decreto como um fato consumado. Ou seja, se no 
Conqresso a discussão da rotulagem caminhava para um 
consenso, o Governo, com o decreto, adiantou-se impondo um 
percentual, sem sequer permitir que o debate chegasse ao final. 
Dessa forma, o Executivo usurpa as competências do Legislativo e 
coloca os parlamentares aliados em uma posição desconfortável, 

ilz senão numa camisa-de-força. 
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30 O Código de Oefesa do Consumidor, artigo 31, diz que as informações dos proôutos devem ser ·corretas, doras, 
precisas, ostensivos e em língua portuguesa sobre suas coracter/sticas, qualidade, quantidade, campasi{ão, preço, 
garantia, prazos de validade e ongem, entre outros, bem como sobre os liscos que apresentam ô saúde e segurança 
dos consumidores'. Portanto, deve conter todos as informações, sem qualquer grou de sonegação: 

Nos debates promovidos pela Comissão Especial 
desenhava-se um substitutivo que acataria favoravelmente a 
liberação comercial dos produtos transgênicos no país, com a 
rotulagem de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e 
comercializados em prateleiras especiais. Caso essa proposta seja 
apresentada, encontrará sérias resistências, tanto no Parlamento 
como na sociedade. 

Com a antecipação do Governo, a margem de composição 
política estreitou-se de tal forma que ameaça inviabilizar uma 
aliança com os deputados favoráveis à rotulagem de produtos 
transgênicos. O Decreto 3.871 /01 funciona como um passe-livre 
para as multinacionais ao definir o percentual tolerável de 4%, 
além de isentar produtos in natura e produtos altamente 
processados cuja presença de OGMs não pode ser detectada, 
como é o caso dos óleos, massas, bolachas, chocolates, etc. 

O INESC, assim como a campanha nacional 11Por um Brasil 
Livre de Transgênicos", é contra a produção, a liberação comercial 
e a importação de produtos transgênicos industrializados, até que 
as pesquisas garantam que são inofensivos à saúde e ao meio 
ambiente. Quando as pesquisas apontarem essa margem de 
segurança, a sociedade começará a debater como os produtos 
serão comercializados. O debate sobre a rotulagem, antes de um 
atestado científico de produto seguro, é um debate antecipado 
pelos interesses comerciais. Em geral, os interesses do mercado 
não se conjugam com os interesses de saúde pública. #, 

Os legisladores devem estar atentos. A restrição de 
mercado, tendo como base a saúde humana, o meio ambiente e 
o direito do consumidor, em períodos de reformulação de domínio 
mercantilista em nível internacional, é uma postura de precaução 
que não pode ser conf~ndida como um sinal de retrocesso. 
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O INESC defende que o País tenha uma legislação 
consolidada, para que a sociedade e o Estado possam definir 
suas estratégias de inserção no mercado internacional e nacional 
e ainda criar estruturas de fiscalização eficazes e eficientes para 
garantir segurança às saúdes humana e animal e ao meio 
ambiente. 

roje tos de lei 
sobre OGM's em 

tramitação no 
Congresso Nacional 

1 • CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PL nº 00349/1999 
POMPEO DE MATIOS 
(PDT-RS) 

:_<},,/,+«-_~/:)y;;~/:sr}i}=Jt}f.3tt<5v."'~r~;:~;+·r_·e,~;ffi~Jii:M.bO~R>rló;:_:;;;:~t:\<.1>f\r:._il+>,><(:: .. ú_::~s.·:7_~---~:)->:_--._-::::: .. :~. 
:,.;/VPrc,-< ·r "õô~<ÃÜk{r-~-/4::. ·>---·~t-~:.:-·h.:~_-,:i,:;.,.;:;.,.:f,Z.:·.4.;;;-:-tffe ... <,/E ~;.,.:ttf.-41<;:/+/_:A<é>X//;--'i;:-:Yfr";../J;,;;.~";'.N':' >k··>1V> i . '~:-ó:·_.··.-:;.•\ .. _-_::• 

Apensado ao PL. 
2905/97. 

Veda o cultivo comercial de OGM ·no território nacional. 

PL nº 00521 /1999 
VANESSA GRAZZIOTIN 
(PCdoB-AM) 

Veda 1empororiomente o regislro e a comerciolizoçóo de 
produtos que contenham em sua composiçõo substônclos 
provenientes de organismos geneticamente modificados. 

Apensodo oo PL. 
2905/97. 

Apensado oo PL. 
2905/97. 

PL nº 00929 /1999 
BISPO RODRIGUES 
íPFL • RJl 

Veda, por três onos, o .registro ou a liberoçilo comercial de 
cultivares geneticamente modilicados na agricultura 
brasileiro. 

Apensado ao PL. 
2905/97. 

PL nº OÍ 115/1999 
POMPEO DE MATIOS 
_(PDT - RS) 

Suspende por dois anos o cultivo comercial' de OGM no 
1errit6rio nacional. 

Apensado ao PL. 
2905/97. 

PL nº 
PEDRO WILSON 
(PT • GO) e PADRE 
ROQUE_(PT • PRl 

Dispõe sobre o moratória paro o produç_ão em escola 
comercial de alimentos 1ransgênicos no Brasil. 

PL nº 02523/2000 
MARCOS AFONSO 
(PT. AC) 

Apensado ao PL. 
2.905/97. 

Estabelece moratório para o plantio, comercializoçõo e 
consumo de alimentos contendo OGM ou derivados 
de OGMs. Acrescenta artigo à Lei 8. 97 4, de 05/01 /1 995. 

PL nº 02905/1997 
FERNANDO GABEIRA 
(PV- RJ) 

;;é@?d:fof}i'i-'i'iifi#9!i~Jª~%~!%~@MmKIÍ.t.11f.i:lt41K'%1fg:&!)étçi;j)Ií9ç1íp;,;;Rijp~~Íl.~fuC,jiJ.,;Aiikr-M)r/i;;,S:·. ,,. _ _. :_.\e~ os.i:·ao<~:Jiutór'.·Yf.:: ~,//(:~.4AK.~-:v,..;f1"~/"<?. :.::a- -·o t:liva>\$/~<•W,;\9..-::·::.-;;:;<fyf./".1_::J-;i:>\D '.·>tf:1:..-~: thiQ o~··.:-·-.·_··::;-:, 
Impõe condições poro o comerciolizaçõo de alimentos 
geneticamente modificados. PROJETO TITULAR 

PL nº 02908/1997 
VALDECI OLIVEIRA 
(PT - RS) e 
FERNANDO FERRO 
(PT -PE) 

Dispõe sobre o utilização e o comerciolizaçõo, no país, de 
sementes e produtos geneticamente modificados. 

Apensado ao PL. 
2905/97. 

PL nº 0484 l /1998 
FERNANDO FERRO 
(PT -PEl 

Apensado ao PL. 
2905/97. 

.Dispõe sobre a exigência de normas especiflccs para 
a utilízcçõo dos sementes e produtos transgénicos no Brasil. 

PL nº O 1262/1 999 
INÁCIO ARRUDA 
(f_CDOB - Cç] 

Dispõe sobre os condições poro comerciolizoçóo de produtos 
geneticamente modificados. 

Apensado ao PL. 
2905/97. 

Apensodo ao PL. 
2905/97. 

PL nº 02189/1999 
DARCÍSIO PERONDI 
{PMDB_c-_RSl 

Autorizo o produção, comerciolizoçõo e estocagem de 
produtos geneticamente modificados. 

• 
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PL nº 01251/1999 
PADRE ROQUE (PT · 
PR} 

Estabelece que o parecer técnico conclusivo do CTNBia, 
assim como dos órgãos de fisco lizoçáo, serão acompanhados 
de EIA-RIMA, com vistas à produçáo de produto transgênico. 
Altera o Lei 8974, de 05 de janeiro de 1995. 

Apensodo ao PL. 
2905/97. 

PL nº 003348/2000 
FERNANDO FERRO 

Apensado ao 
PL.2905/97. 

Estabelece normas poro o uso dos técnicos de 
engenharia genético e liberasáo de OGM no meio 
ambiente. Autorizo o Poder Executivo o criar, no 
âmbito do Presidência do República, o Comissão 
Técnico Nocional de Biosseguranço. Altero o 
lei nº 8974, de 5/01/1995; que 'regulamento os 
incisos li e V do § 1 ° do artigo 255 do Constituição 
Federal. 

PL nº 003849/2000 
JOÃO COSER 

Apensado ao 
PL.2905/97. 

Introduz modificações na Lei nº 8. 97 4/95 e dá 
outras providências. 

Pl nº 004 35 7 /2000 
TELMA DE SOUZA 

Dispõe sobre o proibição de utilização de 
alimentos e componentes com OGMs em 
o limentoçáo coletiva. · . 

Apensac:lo ao PL. 
2905/97. 

PL nº 02919/1997 
SANDRA STARLING 
(PT-MG} 

:-:>0r·r::-:-::·:~·· .. ··:~r<•:~JJü;:_:;;-Si>i?fY:tL~;f%JéA%/>{>V:.>A•>~§M~Jogj}jt~~~!4~~&1~tr~~~f~~.xw.tPttW/\~:t-}1~y.<Jàív+lo/.M~?Wt:l 
)?,._:Prci ··Oisf :Qci;6ioo'fóí(;:::{:-::'{ /%5}7'.>:.x:.,.~fyjy;,jf\···t/c:ifQb. · LVÕ'&',Ct:'f&'>A~'>ú-··,?:>?.1W:':t ?'j,p:(~%/} '0%.Ai&Srtua··: Q·:~·':..:?.~::.:[Y, 

Apensodo ao PL. 
2905/97. 

Determino o inclusão de advertência em rótulos e 
embalagens de produtos geneticamente modificados e dó 
outros providências. 

PL nº 03616/2000 
Bispo Wondervol 

Apensado ao PL. 
2905/97. 

Dispõe sobre o rotulagem de alimentos industrializados 
contendo componentes transgênicos. 

PL nº 037 43/2000 
FERNANDO FERRO 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação no comercia 
lização de alimentos processados que contenham OGMs. 

Apensado ao PL. 
2905/97. 
Apensado ao PL. 
2905/97. 

PL nº 03805/2000 
RICARDO FEi.RAÇO 

Dispõe sobre o _obrigatoriedade de advertência em rótulos de 
alimentos contendo OGMs. 

Apensaâo ao PL. 
2905/97. 

PL nº 04449/2001 
RONALDO Df 
VASCONCELLOS 

Regulamenta a oferta e a apresentação de produtos 
tmnsgênicos. 

___ I i mentos 
Transgênicos 

Uma cronologia 
de luto 
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ma Cronologia de Luta 

Cronologia baseada em pesquisa nos sites 
www.greenpeace.org.br, www.idec.org.br e outras fontes 

Dezembro/97 - No Porto de São Francisco do Sul, em 
Santa Catarina, o Greenpeace bloqueia o desembarque do o 
primeiro carregamento de soja geneticamente modificada 
autorizado pela CTNBio, vindo dos Estados Unidos 

Junho/98 -A Monsanto do Brasil envia à CTNBio o primeiro 
pedido de liberação do cultivo em escala comercial da soja 
transgênica Roundup Ready. Até então, todos os requerimentos 
haviam sido para cultivo experimental. 

Julho/98 - O Poder Judiciário - representado pela 6ª Vara 
da Justiça Federal de Brasília -, defere parcialmente liminar 
impetrada pelo Greenpeace, que reivindicava suspensão da 
comercialização de óleo feito a partir de soja transgênica, 
determinou que a ABIOVE-Associação Brasileira Industrial de Óleos 
Vegetais alterasse os rótulos dos óleos feitos a partir de soja 
transgênica, para que as embalagens trouxessem informações 
sobre a composição e sobre os riscos à saúde. 

Setembro/98 - O Poder Judiciário - representado pela 11 ª 
Vara da Justiça Federal -, aplicando o princípio da precaução, 
concede liminar ao Greenpeace e ao IDEC-lnstituto de Defesa do 
Consumidor, proibindo a União de autorizar o plantio comercial 
de soja transgênica enquanto não regulamentar a comercialização 
de produtos geneticamente modificados e realizar estudo prévio 
de impacto ambiental. 
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Dezembro/98 - O Poder Judiciário - representado pela 6° 
Vara da Justiça Federal -, aprova a liminar impetrada pelo 
Greenpeace e o IDEC, estabelecendo a obrigatoriedade da 
segregação dos plantios transgênicos para garantir o processo de 
rotulagem final dos produtos. 

Fevereiro/99 - O IBAMA-lnstituto Brasileiro de Meio 
Ambiente (órgão do Ministério do Meio Ambiente/Poder Executivo), 
ingressa na ação civil pública movida pelo Greenpeace e o IDEC, 
advogando a obrigatoriedade de realização de Estudo e Relatório 
de Impacto Ambiental-Eia/Rima antes da liberação comercial de 
OGMs no meio ambiente. 

Março/99 - O governador do Rio Grande do Sul, Olívio 
Dutra, regulamenta a lei estadual 9.453/91, determinando a 
notificação ao Poder Público estadual das áreas onde há pesquisas 
com transgênicos e exigindo apresentação de Estudo e Relatório 
de Impacto Ambiental-Eia/Rima. 

Maio/99 - O Greenpeace e o IDEC entram com pedido de 
liminar poro impedir a autorização do registro das sementes 
geneticamente modificadas da Monsoy-Grupo Monsanto, na 6ª 
Vara da Justiça Federal de Brasília. 

Maio/99 - Os 27 secretários estaduais do Fórum Nacional 
de Secretários de Agricultura, reunidos em Recife/PE, aprovam 
moção, por unanimidade, propondo que a transgenia não deve 
ser liberada no Brasil enquanto não for resolvido o impacto sobre 
os orçamentos dos estados e as incertezas nas pesquisas. 

Junho/99 - O Ministério da Justiça elabora uma minuta de 
portaria exigindo a rotulagem de todo alimento geneticamente 
modificado ou que tenha no seu processo industrial algum 
componente obtido por esse método. 

Junho/99 - É expedida liminar em favor do Greenpeace e 
IDEC, determinando a proibição do plantio e comercialização da 
soja OGM Roundup Ready, até que o governo defina as regras de 
segurança e rotulagem. O juiz solicita que a Monsanto do Brasil e 
a Monsoy apresentem o Eia/Rima. O Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA) aprova proposição reafirmando a 
necessidade de licenciamento ambiental e de realização de Estudo 
e Relatório de Impacto Ambiental-Eia/Rima para que se permita o · 
lançamento de transgênicos no meio ambiente. 

Julho/99 - O presidente do Tribunal Regional Federal rejeita 
o agravo regimental do Grupo Monsanto, pedindo suspensão da 
liminar que impede o cultivo e a comercialização da soja 
transgênica. 

Agosto/99 - O Poder Judiciário - representado pelo juiz da 
6.ª Vara Federal - confirma a sentença que suspende o plantio da 
soja transgênica no país até que seja feito o Estudo e Relatório de 
Impacto Ambiental-Eia/Rima. Essa decisão inviabiliza os planos 
do Grupo Monsanto de vender sementes transgênicas para a safra 
1999/2000. 

Setembro/99 - O Greenpeace entra com representação 
no Ministério Público Federal contra a CTNBio, acusada de conduta 
imoral por aceitar o patrocínio de empresas produtoras de sementes 
transgênicas para a realização do I Congresso Brasileiro de 
Biossegurança. 

Novembro/99 - É criada em Brasília a campanha nacional 
"Por um Brasil Livre de Tronsqênlcos'', formada por organizações 
não-governamentais, ambientalistas, agricultores familiares, igrejas 
e associações profissionais. 
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Dezembro/99 - O Governo do Mato Grosso do Sul publica, 
no Diário Oficial, legislação sobre transgênicos, aprovada pela 



Assembléia Legislativa. A lei prevê o registro de OGMs no 
Departamento de Inspeção e Defesa Agropecuária do Estado e 
exige o cumprimento de toda a legislação federal pertinente, 
inclusive as normas do CONAMA-Conselho Nacional de Meio 
Ambiente quanto ao Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 
Eia/Rima. 

Dezembro/99 - É aprovada, em São Paulo, a Lei de 
Rotulagem, que obriga o fabricante a informar nas embalagens 
de seus produtos a existência de alimentos geneticamente 
modificados. 

Janeiro/00 - O Grupo Monsanto anuncia que construirá 
um laboratório de biotecnologia em Minas Gerais e uma fábrica 
de herbicida na Bahia. 

Joneiro/00 - O Brasil aprova o Protocolo de Biossegurança/ 
ONU, apoiando o Princípio de Precaução, que permite a um país 
não aceitar a importação de organismos geneticamente 
modificados em virtude dos riscos que podem trazer ao meio 
ambiente e à saúde humana. 

Fevereiro/00 - O Greenpeace impede, por meio de 
denúncia, o descarregamento de uma carga de 30 mil toneladas 
de milho, suspeita de-conter transgênicos. A carga, vinda dos EUA, 
pertencia à Perdigão, intencionada em reexportar o milho. 

(/) 
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Abril/00 - O CONAMA-Conselho Nacional de Meio 
Ambiente forma um grupo de trabalho para discutir procedimentos 
e competências na elaboração de Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental-Eia/Rima para transgênicos. 

Maio/00 - O Greenpeace, por meio de ações cautelares 
na Justiça Federal, proíbe desembarque em qualquer porto nacional 
das cargas de milho-Bt argentino dos navios Wave e Cleanthes, 

respectivamente encomendadas pela companhias Perdigão e Pena 
Bronco. 

Junho/00 - O Greenpeace faz representação ao Ministério 
Público de Recife, que embarga carga e manda analisartransgenia 
de milho argentino transportado pelo navio Norsul para a Cargill. 

Junho/00 - Na Câmara dos Deputados, é criada uma 
Comissão Especial para dar parecer aos projetos de lei que dispõe 
sobre os produtos geneticamente modificados. 

NovembroiOO - O Papa, no Jubileu dos Agricultores, pede 
controle das Biotecnologias. O Papa considerou que as 
biotecnologias deverão ser submetidas a um "riqoroso controle 
científico e ético para evitar que se transformem num desastre para 
a saúde do homem e o futuro da terra". O Sumo Pontífice denunciou 
ainda a "irresponsabilidade da cultura do domínio, sob o impulso 
da industrialização, com as suas conseqüências ecológicas 
devostodoros". 

Novembro/00 - Na Câmara dos Deputados, é aprovada e 
instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito do Finor-Fundo 
de Investimento do Nordeste (CPI do FINOR), que investiga a 
liberação de R$ 285 milhões, mais da metade do orçamento anual 
do FINOR, para a construção, na Bahia, do segundo maior 
laboratório do Grupo Monsanto, no mundo. 

Novembro/DO - Aprovada, em Belo Horizonte/MG, a lei 
municipal que proíbe a produção e comercialização dos produtos 
transgênicos no município. 

Dezembro/00 - O PROCON-ProgrÓma Estadual de Defesa 
do Consumidor do Rio Grande do Sul multou a AVIPAL em R$ 
500 mil {cerca de US$ 200 mil), por não informar aos consumidores 
a utilização milho-Bt na ração de suas aves de postura. 
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Dezembro/00 - O Pará é o primeiro estado brasileiro a 
decretar a moratória proibindo o cultivo de transgênicos para fins 
comerciais. O governador sanciona a Lei 6.328, que regulamenta 
o uso de OGMs. 

Dezembro/00 - A Câmara· dos Deputados aprova a 
proposta, do deputado Fernando Ferro (PT-BA), de criação de uma 
Comissão de Fiscalização e Controle para fiscalizar 110s 

procedimentos adotados pelo Poder Executivo para autorizar a 
liberação de plantas agrícolas transgênicas no País". 

Dezembro/00 - O Governo Federal edita a Medida 
Provisória nº 2.137, que altera a Lei de Biossegurança. Através 
dessa MP, o governo federal busca legalizar o funcionamento 
irregular da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança-CTNBio 
(a sua criação foi vetada em 1995, e mesmo sem uma lei que a 
criava, ela foi constituída por decreto). 

Fevereiro/01 - Na Paraíba, começa a vigorar uma lei que 
disciplina a venda de transgênicos. O projeto, do deputado Ricardo 
Coutinho (PT), estabelece que os produtos transgênicos só poderão 
ser comercializados se forem expostos em prateleiras 
especificamente reservadas nas lojas e supermercados, com placas 
indicativas sobre os alimentos. 
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Fevereiro/01 - Em Belo Horizonte/MG, depois de proibidos 
em novembro de 2000, 

os produtos transgênicos voltam a ocupar as gôndolas dos 
supermercados. A liberação dos produtos se deve a uma liminar 
conseguida pela ABIA-Associação Brasileira das Indústrias da 
Alimentação, através da 3ª Vara da Fazenda Municipal. 

Fevereiro/01 -A UNICA-União da Agroindústria Canavieira 
de São Paulo, representante dos cultivadores de cana-de-açúcar 

da região Centro-Sul, declara que o país não possui nenhuma 
lavoura comercial de cana-de-açúcar geneticamente modificada 
plantado. 

Março/01 - O MST-Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra destrói parte de uma lavoura de soja transgênica no 
município de Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina. É a 
segunda vez em 

menos de um mês que o MST promove ação semelhante 
no Estado. 

Março/01 - A CPI do FINOR aprova a quebra dos sigilos 
bancário, fiscal e telefônico de pessoas físicas e jurídicas envolvidas 
no desvio de recursos do Fundo. Lembrete: no ano 2000, foram 
liberados R$ 285 milhões do FINOR, mais da metade do orçamento 
anual, para a construção do laboratório do Grupo Monsanto, na 
Bahia. 

Março/O 1 - No Dia da Mulher, os protestos de 
trabalhadoras rurais contra os transgênicos abrangem 21 capitais. 
Em quatro delas, a McDonald1s foi escolhida como alvo das ações 
porque a rede é vista como símbolo da política de intervenção 
dos grandes monopólios no Brasil. 

Março/01 - Amparo foi o primeiro município do Estado de 
São Paulo a proibir o cultivo e o comércio de transgênicos, 
alimentos geneticamente modificados. A Câmara Municipal da 
cidade aprovou a lei do vereador Dimas Marcni (PT). 

Julho/O l - O Governo Federal publica um Decreto 
regulamentando a rotulagem dos produtos transgênicos que 
registrem traços de genes acima de 4% e anuncia nos EUA a 
liberação da Soja RR do Grupo Monsanto. A campanha nacional 
"Por um Brasil Livre de Transgênicos" faz manifestação em frente 
ao Ministério da Agricultura. 
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Julho/01 - A campanha nacional 11Por um Brasil Livre de 
Tronsçênicos" reúne-se com promotores públicos, em Brasília, e 
impetra ação judicial contra o Decreto de Rotulagem, por 
desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor. 

Agosto/01 - É promovida em Quito/Equador uma reunião 
latino-americana da rede "Por uma América Latina Livre de 
Transgênicos", onde a Campanha Nacional se associa à luta 
continental. 

Agosto/01 - O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, · 
o recua na liberação do plantio da soja transgênica Roundup Ready, 
do Grupo Monsanto, que havia sido anunciada em Julho. 

Agosto/O l - O presidente da Associação dos Juizes Federais 
(AJUFE), Flávio Dino, alerta que o ministro da Agricultura poderá 
ser processado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por 
descumprimento de sentença judicial, se assinar o registro de 
liberação da soja transgênica. 

Agosto/01 - A primeira ação judicial contra o Decreto de 
Rotulagem dos OGMs é protocolada na Justiça Federal pelo 
Ministério Público e pelo IDEC-lnstituto de Defesa do Consumidor. 

Agosto/01 - A procuradora da República Eliana Torelly de 
Carvalho, da 13° Vara Federal, protocolo Ação Civil Pública com 
pedido de liminar para anular o decreto 3.871, sobre a rotulagem 
de alimentos que tenham troços de tronsgênicos. Segundo a ação, 
o Decreto, ao estabelecer o percentual de 4% ou mais de 
transgênicos para ser rotulado, fere o Código de Defeso do 
Consumidor. 
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