
ICAPA 

LEGISLAÇÃO 

penicos 
Liberação para a comercialização 
de OGMs deve ampliar 
investimentos em biotecnologia 

0 Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agrope- 
cuária (Embrapa) vai 
oferecer aos produ- 
tores de soja, a partir 
de maio, 11 varieda- 
des de sementes ge- 
neticamente modifi- 
cadas adaptadas às 
várias áreas de plan- 
tio do país. As novas 
variedades, desen- 
volvidas em coope- 
ração técnica com a 

Monsanto, têm seu plantio e comerciali- 
zação autorizados pela nova Lei de Biosse- 
gurança, sancionada em 24 de março. A 
Embrapa e a Monsanto receberão royalties 
pela venda das sementes. Uma parcela des- 
te valor formará um fundo, gerenciado por 
um comitê científico, que financiará pes- 
quisas de produtos como o feijão e a bata- 
ta, para atender demandas de pequenos 
produtores. "Esses são os resultados das 
primeiras pesquisas com transgênicos. 
Existem outros 150 cultivares em teste", diz 
Mônica Amâncio, da gerência de Proprie- 
dade Intelectual da Embrapa. 

A nova lei encerra uma batalha legal 
em torno da competência da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança (CTN- 

Bio) para liberar o uso de transgênicos no 
país. A lei conferiu à comissão - que a par- 
tir de agora será formada por 27 doutores 
"de notória atuação e saber científicos" - 
poder para aprovar pesquisas e o uso co- 
mercial de organismos geneticamente 
modificados (OGMs). As decisões da co- 
missão poderão ser contestadas por ór- 
gãos e entidades de registro e fiscalização 
por meio de recurso encaminhado a um 
conselho nacional de biossegurança for- 
mado por 11 ministros. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
sancionou a lei com sete vetos a artigos 
considerados inconstitucionais e contrári- 
os ao interesse público. Foi suspensa, por 
exemplo, a penalidade de dois a quatro 
anos de prisão para quem liberasse OGMs 
no ambiente fora das regras definidas pela 
lei. O argumento do Palácio do Planalto 
foi de que a pena era rígida, já que pratica- 
mente é a mesma prevista para quem fizer 
clonagem de seres humanos. O artigo que 
previa aumento da capacidade operacio- 
nal da CTNBio e dos órgãos de fiscaliza- 
ção foi vetado por implicar despesas ex- 
tras. O quorum de um terço dos votos da 
CTNBio para a aprovação de matéria, pre- 
vista na lei aprovada pela Câmara, foi 
igualmente rejeitado. A sistemática de vo- 
tação será definida por decreto. Também 
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será regulamentado posteriormente o 
prazo para a manifestação do conselho 
de ministros. 

Os vetos não comprometeram os 
pontos principais da nova legislação. 
Contrariaram as expectativas dos mi- 
nistérios do Meio Ambiente e da Saúde, 
que pediram 16 vetos, mas foram bem 
recebidos pelas empresas e pelos pes- 
quisadores. A Monsanto - produtora 
da soja Roundup Ready que durante 
quase sete anos esteve no epicentro da 
polêmica dos transgênicos no país - 
afirmou por meio de nota que a 
nova lei "representa uma vitória 
da ciência nacional". "Com o 
estabelecimento de regras cla- 
ras para a regulamentação de 
plantas transgênicas, o Brasil 
poderá atrair investimentos 
de indústrias de biotecnolo- 
gia de todo o mundo, além 
de incentivar as atividades 
de mais de 60 empresas bra- 
sileiras que hoje atuam no 
setor. E mais: a aprovação 
deste marco legal e regulatório 
vai proporcionar ainda a cria- 
ção de empregos bem remune- 
rados, além de investimentos na 
especialização da mão-de-obra", 
afirma a empresa. 

Fim das incertezas - A Bayer Crops- 
cience considerou o texto da lei um 
avanço em relação à legislação anterior, 
de 1995. "No que se refere à comercia- 
lização, a lei é clara e deixa pouca mar- 
gem à insegurança jurídica. O texto 
também é claro sobre as licenças ne- 
cessárias para o desenvolvimento das 
pesquisas e produção. Antes havia in- 
certezas sobre as licenças necessárias", 
afirma André Abreu, gerente de tecno- 
logia da divisão de biociências da Bayer 
Cropscience. 

O Centro de Tecnologia Canavieira, 
antiga Coopersucar, aguardava apenas 
a sanção da lei para solicitar à CTNBio 
autorização para experimentos em cam- 
po. Os testes em casa de vegetação de 
plantas com maior teor de açúcar apre- 
sentaram resultados "interessantes", se- 
gundo Eugênio Ulian, responsável pelo 
programa de biotecnologia. 

Aluízio Borem, presidente da Socie- 
dade Brasileira de Melhoramento de 
Plantas e professor da Universidade Fe- 
deral de Viçosa, acredita que o novo 

marco legal vai atrair "investimentos 
pesados" da indústria de biotecnologia, 
já que agora a perspectiva de retorno ,é 
segura. Aposta - garante que não está 
sonhando alto - que o Brasil vai supe- 
rar os Estados Unidos, em dois ou três 
anos, no ranking da produção de soja. 
"Já temos produtividade maior, de 

Três empresas aguardam 
liberação da CTNBio 
para o milho transgênico 

2.780 kg por hectare ante 2.600 kg por 
hectare", compara. "Já ultrapassamos a 
produção norte-americana também 
em teor de óleo e proteína porque o 
nosso clima é mais quente. E a nossa 
soja é mais barata." 

« A agenda de avaliação da CTNBio 
está carregada. Nos próximos meses se- 
rão analisados dois pleitos da Monsan- 
to para a liberação comercial de algodão 
tolerante ao glifosato e de milho resis- 
tente a insetos; dois pedidos da Bayer 
para a comercialização de sementes de 
milho, algodão e arroz tolerantes ao 

glufosinato de amônio; uma solicitação 
da Syngenta Seeds para a comercialização 
de milho resistente a insetos; e pedidos 
da Associação Brasileira das Indústrias 
Alimentícias (Abia) para a liberação de 
soja com alto teor de ácido oléico e se- 
mentes de milho resistentes a insetos e 
tolerantes a glufosinato e glifosato. 

Antes mesmo da sanção da lei, a co- 
missão aprovou o plantio e comerciali- 
zação de uma variedade de algodão 
transgênico, conhecida como Bt e pa- 

tenteada pela Monsanto. O único 
voto contra foi do Ministério do 

Meio Ambiente, que promete 
entrar com recurso contra a 

decisão. Como em seu artigo 
30 a lei valida os OGMs que 
tiverem obtido decisão téc- 
nica favorável à sua libera- 
ção comercial, as decisões 
da CTNBio sobre o algo- 
dão Bt e sobre soja Roun- 
dup Ready, anunciadas em 
1998, prevalecerão, salvo 
manifestação contrária do 
conselho de ministros, de 
acordo com Reginaldo Mi- 

naré, advogado especialista 
em biossegurança. 

No mesmo dia em que au- 
torizou a comercialização do 

algodão da Monsanto, a CTNBio 
também liberou para testes em 

campo uma variedade de cana-de- 
açúcar resistente ao mosaico, desen- 

volvida pela Alellyx Applied Genomics 
para clientes da CanaViallis, empresa 
de biotecnologia apoiada pelo grupo 
Votorantim. "A variedade, das mais pro- 
dutivas, era utilizada por produtores do 
Paraná, mas foi erradicada quando con- 
taminada pela doença", explica Fernan- 
do Reinach, presidente da Alellyx e di- 
retor executivo da Votorantim Novos 
Negócios. A reabilitação dessa varieda- 
de de cana-de-açúcar deverá aumentar 
a produtividade dos produtores, aposta 
Reinach. A Alellyx deverá agora subme- 
ter à aprovação da CTNBio a liberação 
para testes em campo de um cavalo de 
laranja resistente à doença conhecida 
como morte súbita dos citros, adianta 
Reinach. 

A aprovação da lei, na avaliação de 
Reinach, criou um marco legal que de- 
verá estimular investimentos e atrair no- 
vos empreendimentos na área de biotec- 
nologia no país. • 
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