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O Sal da Terra 

 

Terra! 

És o mais bonito dos planetas 

Tão te maltratando por dinheiro 

Tu que é a nave, nossa irmã  

[...] 

Vamos precisar de todo mundo 

Um mais um é sempre mais que dois 

Pra melhor juntar as nossas forças  

É só repartir melhor o pão 

Recriar o paraíso agora 

Para merecer quem vem depois [...]. 

(Beto Guedes, 1981) 



RESUMO 
 
O presente trabalho tem o escopo de estudar o valor das sementes na agricultura e verificar a 

aplicação da mesma, pelo plantio de organismos geneticamente modificados. Atenta para a  

sustentação paradigmática da biotecnologia com o intuito de que ocorra mudança no 

tratamento da biodiversidade, bem como atenta para a aplicação da agroecologia, como uma 

perspectiva de mudança de paradigma face ao paradigma biotecnológico. Esta última, como 

visão holística no trato da agricultura, pode vir a ser a sustentação para que haja tal mudança, 

porém, é necessário que a mesma ocorra sem prejuízo de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, sem necessidade de uso de uma “vida privatizada” por meio de sementes 

modificadas. A pesquisa pretende alcançar a perspectiva de que, com a agroecologia, haja 

melhoramento da biodiversidade, diferentemente do atual paradigma que parece ter a 

tendência de “reconceituá-la” de maneira diversa do atual conceito científico, que entende ser 

a biodiversidade a variabilidade de organismos vivos de todas as origens.  Ajustado ao 

possível novo paradigma agroecológico, o trabalho estuda as sementes sob a perspectiva de 

manutenção da diversidade biológica face à possível privatização da vida e redução da 

diversidade biológica. Com o uso de pesquisa bibliográfica, o trabalho desenvolveu-se com o 

uso de diversas fontes, entre as quais legislações vigentes e doutrinas nacionais e 

internacionais de direito comparado, bem como jurisprudências e periódicos. A metodologia 

de estudo apresentada teve como orientação o método dedutivo que, essencialmente 

racionalista, pressupõe a razão como única forma de atingir o conhecimento verdadeiro. 

Pressupõe também a utilização de uma cadeia de raciocínio descendente, partindo-se de uma 

análise geral para análise específica, particular, até atingir-se a conclusão. 

   

 
Palavras-Chave: Biodiversidade. Organismos Geneticamente Modificados. Biotecnologia. 

Agroecologia. Paradigma. Sementes. 

 
 

 
 

 
 

 



ABSTRACT 
 

This work has the scope to study the value of seeds in agriculture and verify the 

implementation thereof, the planting of genetically modified organisms. Consider the 

paradigmatic support of biotechnology in order that there will be change in the treatment of 

biodiversity and attentive to the implementation of agroecology, as a perspective of paradigm 

shift over the biotechnology paradigm. The latter, as a holistic view on agricultural tract, 

could be the support so that there is such a change, however, it is necessary for it to occur 

without prejudice to an ecologically balanced environment, without the use of a "privatized 

life" through modified seeds. The research aims to reach the view that, with agroecology, 

there is improvement of biodiversity, unlike the current paradigm that seems to have the 

tendency to "reconceptualize it" differently from current scientific concept, which considers it 

a biodiversity variability among living organisms from all sources. Adjusted to possible new 

agroecological paradigm, the paper studies the seeds under the perspective of maintaining 

biological diversity due to the possible privatization of life and reduction in biological 

diversity. With the use of literature, the work was developed with the use of various sources, 

including current legislation and national and international doctrine of comparative law and 

jurisprudence and periodicals. The presented study methodology was to guide the deductive 

method that essentially rationalist, presupposes reason as the only way to achieve true 

knowledge. It also requires the use of a descending chain of reasoning, starting with an 

overview for specific analysis, particularly to reach the conclusion. 

 
Keywords: Biodiversity. Genetically Modified Organisms. Biotechnology. Agroecology. 

Paradigm. Seeds. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
O avanço de descobertas, em âmbito mundial, de cunho biotecnológico, tem dado 

ensejo à necessidade, cada vez mais urgente, de conhecimentos científicos sobre o meio 

ambiente e seus elementos. Talvez porque as necessidades de alimentação e de produção 

estejam a cada dia mais associadas. 

Recentemente, o cuidado com a biodiversidade frente aos organismos geneticamente 

modificados tem vindo à baila por vários motivos agregados, um deles diz respeito ao 

desenvolvimento e à precaução no tocante ao seu uso. Insta salientar, porém, que o assunto 

desenvolvimento, principalmente no que tange às sementes transgênicas, dever ser tratado 

com o cuidado necessário, pois é imperativa a observância de que, no século XXI, continua-se 

a vislumbrar a necessidade de cuidar da alimentação mundial e as sementes transgênicas é a 

maneira mais rápida de produzir alimentos.  

 A preocupação vem de um crescimento populacional estatisticamente verificado, 

com população superior a 9 bilhões de habitantes em todo o planeta, como estudado pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, em 2012.  

Há mais ou menos quatro anos, a ONU divulgou um relatório onde demonstrou a 

perspectiva do aumento populacional de 7,2 bilhões de pessoas para 9,6 bilhões em 2050. O 

crescimento foi previsto pela Organização das Nações Unidas, principalmente, para os países 

em desenvolvimento. Tal relatório intitulado “Perspectivas da População Mundial: Revisão de 

2012” observa, segundo o site ONUBR, página institucional da ONU no Brasil, que, naquilo 

que diz respeito aos países desenvolvidos, a população se manterá praticamente inalterada: 

perto de 1,3 bilhão até 2050.  Porém, de acordo com o relatório, a população de 49 países 

menos desenvolvidos deve dobrar: de 900 milhões de pessoas para 1,8 bilhão no mesmo lapso 

temporal.  

Está em voga o desenvolvimento sustentável do qual a ONU tem cuidado 

sobremaneira no âmbito internacional, mas respeitando a soberania dos Estados, em prol da 

vida digna em todos os aspectos, não apenas com o caráter antropocêntrico, mas no bojo 

holístico do biocentrismo1, onde, por tal teoria, o homem deixou de ser o centro do universo. 

                                                 
1 Biocentrismo: teoria desenvolvida em que se acredita ter o homem o mesmo direito de existir que os demais 
seres vivos da natureza. O mesmo direito a desenvolver-se e expressar-se e, principalmente, defende que a 
atividade humana deve causar o menor impacto possível sobre outras espécies e sobre o planeta. Dadas suas 
características, acaba por ser uma filosofia contrária ao antropocentrismo. De acordo com Miguel Baptista 
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A discussão causada pelos alimentos geneticamente modificados ou transgênicos a 

partir de sementes igualmente modificadas é de longa data, seja no Brasil, seja em âmbito 

internacional. A intensa polêmica que se observa abarca componentes de saúde pública, de 

proteção ao meio ambiente e de segurança alimentar, além de relevantes aspectos 

econômicos.  

A legislação brasileira conceitua Organismo Geneticamente Modificado (OGM) 

como organismo cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica de 

engenharia genética, definida, por sua vez, como atividade de manipulação de moléculas 

ADN/ARN (Ácido Desoxirribonucleico / Ácido Ribonucleico) recombinantes.  

Na verdade, o surgimento do tema se deu por volta dos anos oitenta quando cientistas 

conseguiram transferir genes específicos de um ser para outro. Mas, desde os idos de 1970, 

várias fusões de empresas de agrotóxicos e fármacos passaram a atuar no ramo de sementes e 

na grande maioria ampliando as sementeiras nacionais (em muitos países) ao mesmo tempo. 

Ocorre, então, a criação e / ou modificação das leis nacionais para garantir o ‘patenteamento’ 

de determinadas formas de vida e os direitos dessas novas formas de vida bem como os 

direitos de remuneração dos cientistas. Era o  cenário para patenteamento de sementes 

modificadas, para o uso combinado com agrotóxicos, além da tecnologia disponível e 

legislações simpáticas ao direito de monopólio da exploração de sementes. 

De maneira geral, as preocupações em torno dos transgênicos se dão em três ordens 

de problemas: segurança alimentar, meio ambiente e aspectos socioeconômicos e esse é um 

dos caracteres históricos das sementes transgênicas que são pesquisadas no presente estudo. 

Diante do exposto até então, no que tange ao assunto organismos geneticamente 

modificados e sementes transgênicas, é interessante notar o que preleciona João Carlos de 

Carvalho Rocha (2008). Segundo o autor, não é possível construir uma teoria sobre o fato de 

que a transgenia seja apenas uma continuidade daqueles procedimentos milenarmente 

utilizados pelo homem no desenvolvimento de raças de animais domésticos ou no cultivo de 

plantas melhoradas às qualidades nutricionais. A biotecnologia é algo totalmente novo e 

afirma Rocha que nenhuma das ciências da vida gerou tanto impacto quanto ela gerou.  

                                                                                                                                                        
Pereira, filósofo e cientista da Universidade de Coimbra, Portugal, a definição de biocentrismo que foi publicada 
por ele na Revista Filosófica de Coimbra, em 1992, tem associação direta com a necessidade de mudança de 
paradigma implementado até hoje. Segundo o autor, o biocentrismo é a resposta ao antropocentrismo por afirmar 
que o mundo, por meio da natureza também, é criado a cada dia. Informa que a crise ambiental e a valorização 
econômica acaba por requisitar uma visão holística do meio ambiente, visão da qual o biocentrismo é capaz de 
resolver. (PEREIRA, 1992, p. 07)  
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Assim, surgiu questão necessária ao escopo da presente pesquisa: seriam as sementes 

transgênicas o esboço de um futuro retrato emblemático, para que sustente a mudança 

paradigmática no conceito de biodiversidade em países como o Brasil, que são ricos em 

recursos naturais e mesmo em países europeus, não tão ricos naturalmente, mas desenvolvidos 

economicamente? Ademais, a mudança paradigmática conceitual de biodiversidade aceita a 

possibilidade de privatização da vida, ou há possibilidade de que as sementes transgênicas não 

sejam um mal necessário, mas um bem urgente enquanto não se é construído um novo 

paradigma ambiental?  

Destarte o trabalho foi construído, nos primeiros capítulos, sob a égide da 

biotecnologia com perspectiva de construção de um novo paradigma ambiental à luz de um 

novo conhecimento, tratado nos últimos capítulos: a agroecologia.  

A agroecologia, ciência desenvolvida mais recentemente que a biotecnologia, tem a 

perspectiva de uma fundamentação holística: como ciência, como um conjunto e práticas e 

também como um movimento social. 

O tema escolhido para a pesquisa é de preponderante importância, uma vez que, 

mesmo que esteja associado ao princípio da precaução, o plantio de sementes transgênicas é 

uma realidade mundial, inclusive no território brasileiro, de maneira extensiva e sem 

conhecimento social aprofundado, inclusive das minorias, uma vez que se observa apenas a 

supremacia da valoração comercial das sementes. Neste sentido, associado ao plantio de tais 

sementes, verifica-se a privatização desse material por empresas multinacionais desde os anos 

de 1990, no final do século XX, até os dias atuais, início do século XXI, no âmbito 

biotecnológico. 

Insta salientar, por conseguinte, que ajustada a tal privatização, está a veiculação de 

fortes herbicidas capazes de extinguir espécies animais e vegetais. A relevância do problema 

enfrentado está intimamente ligada à proteção da biodiversidade, ao exagero do plantio em 

caráter de monoculturas, que controla a natureza por meio da escolha pelo homem de quais 

espécies devem ser priorizadas em detrimento de outras, em uma era pós-antropocêntrica. 

Denominadas outras espécies de ‘espécies invasoras’, por meio da biotecnologia, o homem 

tende a continuar no controle sobre a biodiversidade se o paradigma não for mudado. 

A pesquisa pretende alcançar a perspectiva de manutenção ou o melhoramento da 

biodiversidade, diferentemente do antigo paradigma que a conceitua e ajustado ao possível 

novo paradigma agroecológico sob a perspectiva de manutenção da diversidade biológica face 

à possível privatização da vida. 
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O trabalho foi construído por meio de conteúdo basicamente dissertativo. Com o uso 

de pesquisa bibliográfica, o mesmo desenvolveu-se com estudo e utilização de diversas 

fontes, entre as quais legislações vigentes e doutrinas nacionais e internacionais de direito 

comparado, bem como jurisprudências e periódicos. 

A metodologia de estudo apresentada teve como orientação o método dedutivo que, 

essencialmente racionalista, pressupõe a razão como única forma de atingir o conhecimento 

verdadeiro, pressupõe também a utilização de uma cadeia de raciocínio descendente, partindo-

se de uma análise geral para análise específica, particular, até atingir-se a conclusão. 

 Insta salientar a utilização feita de silogismos, plenamente justificável no que tange 

ao estudo dos organismos geneticamente modificados por meio das sementes transgênicas e 

seu plantio como objeto de mudança paradigmática conceitual da biodiversidade. 

A pesquisa objetivou verificar a aplicação da agricultura, pelo plantio de OGMs, 

como sustentação paradigmática para mudança do paradigma biotecnológico de 

biodiversidade, mas apontada para o conhecimento a utilização agroecologia. Esta 

preestabelece visão holística no trato da agricultura e pode vir a ser a sustentação para que 

haja mudança paradigmática e que a mesma ocorra sem prejuízo do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sem necessidade de uso de uma “vida privatizada” por meio de 

sementes modificadas.  

Para tanto, estudou-se o plantio de sementes e a forma de estabelecimento das 

legislações, doutrinas e convenções internacionais ratificadas, pesquisas pertinentes no 

tocante ao direito interno dos Estados Unidos, da União Europeia (com estudo específico da 

Espanha) e do Brasil, no cuidado das mesmas, sejam tais sementes transgênicas ou não 

transgênicas.  

Destarte, o Capítulo 2 intitulado “Agricultura: da descoberta ao modelo “privatista” 

agroindustrial” do presente estudo demonstra uma breve história do desenvolvimento da 

agricultura pelo homem e as diretrizes apontadas a partir dela nas questões da propriedade e 

do cuidado com seu objeto principal: as sementes. São abordados tópicos sobre a evolução no 

trato com as sementes, passando pela domesticação das espécies pelo homem e pelos centros 

de sementes em vários lugares do mundo, inclusive na Rússia e no Brasil. Centros estudados e 

criados por cientistas ou por empresas, cientistas como o russo Nikolai Vavilov e empresas 

como a Empresa Brasileira de Pecuária e Abastecimento – Embrapa. 

Ainda no Capítulo 2, tratar-se-á da biotecnologia, sua história, seus fundamentos e 

apontamentos: engenharia genética, erosão genética e o fenômeno conhecido como  

Revolução Verde. Esta última modificou o tratamento da terra por agricultores “famintos” 
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pelo aumento da produção e em busca de um desenvolvimento a toda velocidade, além de 

contar com as corporações mundiais de sementes que tratam também de seu plantio  

“cuidadoso” por agregar às sementes herbicidas e fungicidas.  

O estudo aponta também para a análise das conferências internacionais por meio de 

suas declarações e para os princípios internacionais abarcados pelas mesmas; não sendo 

esquecido o fato de que as conferências são instituições do Direito Internacional, com 

características multilaterais e, na maioria das vezes, assinadas e minoritariamente ratificadas, 

mas não por países desenvolvidos, provocando um hiato entre os encontros e as decisões 

tomadas nas assembleias internacionais, com a participação de agentes importantes das 

entidades estatais. O presente trabalho estudou as conferências internacionais sem olvidar  que 

são as mesmas incluídas na seara das soft law2 como considera Accioly, ou soft norms3,como 

considerado por Varella, não cogentes e apenas orientadoras de decisões estatais. 

O Capítulo 3 vem tratar especificamente da Declaração de Estocolmo de 1972, da 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 – Rio 92, e da 

Convenção sobre Diversidade Biológica de 1982. Porém, o capítulo intitulado  “Convenções e 

Princípios Internacionais: uma leitura à luz da Biotecnologia Agrícola e das Sementes 

Transgênicas” não deixa de apresentar considerações pontuais sobre o princípio da precaução 

que sustenta sobremaneira o Direito Ambiental, além de tratar do Tratado Internacional sobre 

Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura – o TIRFAA e o Protocolo de 

Cartagena.  

O Capítulo 4 disserta sobre a Organização Mundial do Comércio – OMC e o Acordo 

TRIPS, ao atingir de forma peculiar a questão do patenteamento das sementes a partir do 

estudo do tratamento jurídico da matéria patenteável e não patenteável proposto pelo artigo 

27.3 (b) do Acordo em questão. O presente estudo pretende fazer uma leitura analítica do 
                                                 

2 Segundo Hildebrando Accioly, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) trata do princípio da 
não intervenção do direito internacional especificamente no que tangencia a norma de jus cogens, em seu artigo 
53. Delimita-a como sendo  a “norma imperativa ( jus cogens) de direito internacional geral, é uma norma aceita 
e reconhecida na comunidade internacional dos estados no seu conjunto, no qual nenhuma derrogação é 
permitida e que só pode ser modificada por uma norma de direito internacional geral da mesma natureza”. Já no 
que diz respeito à soft law , a mesma Convenção de Viena, diante das dificuldades surgidas em determinar com 
exatidão as normas de jus cogens, previu que caberia à Corte Internacional de Justiça a decisão a respeito. Para 
Accioly, o direito internacional contemporâneo convencionou chamar de soft law a expressão que tem certa 
semelhança com os deveres morais a que se faz referência. Assim são as matérias ambientais e de direitos 
humanos.  As normas de soft law podem ter importância específica, de caráter político, podem desempenhar 
papel na formação de costume, não devem, contudo, ser consideradas parte do direito positivo, enquanto normas 
jurídicas.(ACCIOLY, 2011, pp.447 – 349)  
3 De acordo com Marcelo Dias Varella, é mais oportuno nomear as normas não cogentes do Direito Internacional 
de soft norms. Para Varella (2009, p. 8), é preferível “usar a expressão soft norm, seguindo a doutrina mais 
moderna em direito anglo-saxão”. Para o autor, “ soft law reflete uma expressão paradoxal, pois uma vez que a 
expressão law, em inglês, não admite algo não cogente, a expressão norm reproduz um conceito mais amplo”. 
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TRIPS associada aos textos midiáticos dispostos nos sites das empresas multinacionais ou 

internacionais, vendendo o slogan de que as sementes transgênicas seriam a solução, como 

também seriam as responsáveis diretas pela erradicação da fome no mundo antes de 2050. 

Propagandas veiculadas nas páginas das corporações: Monsanto, Bayer Company e DuPont 

Pioneer, por exemplo, serão verificadas. 

O mesmo capítulo intitulado “O Acordo TRIPS e a Biotecnologia Agrícola: uma 

leitura à luz do patenteamento das sementes” ainda trata das sementes transgênicas e o direito 

interno de países como os Estados Unidos e a Espanha, modelo utilizado para exemplificar a 

União Europeia e o tratamento com as sementes transgênicas.  

O Capítulo 5 intitulado “Sementes Transgênicas no Brasil e a Legislação Ambiental 

sobre o tema:  o cultivo de promessas cumpridas e de promessas  não cumpridas à luz das 

convenções internacionais e do direito intero brasileiro” aborda, inicialmente, a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 e seu artigo 225 que trata especificamente do meio 

ambiente do país e sua tutela. No mesmo capítulo, é tratado, à luz da CRFB/88, o Direito 

Internacional Ambiental pela Declaração de Estocolmo com observações feitas sobre a Lei de 

Proteção de Cultivares de 1997.  

Além disso, o Capítulo 5 ainda aborda a Lei n. 11.105/05, ainda trata das promessas 

que a biotecnologia agrícola deu conta de tratar, ou seja, os benefícios trazidos por ela e os 

malefícios com a erosão genética, privatização das sementes, iniquidade entre os agricultores, 

entre outros.  

Coube ao Capítulo 6  apresentar um novo modelo face ao modelo “privatista” trazido 

pela biotecnologia. Trata-se, no capítulo em comento, da agroecologia. São apresentados seus 

vários conceitos, seu âmbito holístico de atuação, princípios e objetivos do sistema 

agroecológico. Entende o presente trabalho que a agroecologia pode demonstrar fundamentos 

novos de um modelo “coletivista” para apresentar ao mundo um novo paradigma ambiental.      

O Capítulo 7 intitulado “Agroecologia e Biotecnologia Agrícola Transgênica: 

Perspectiva de Consonância ou Preponderância da Dicotomia? As Leis e as Sementes” trata, 

em um primeiro momento, da perspectiva de construção de um novo paradigma ambiental 

com o advento da Agroecologia. Em seguida, trata do Guia Voluntário desenvolvido pela 

FAO com o objetivo da feitura de um “roteiro” para a implementação de mudanças em leis e 

construção de novas políticas públicas nos Estados, com intuito de facilitar a mudança do 

paradigma ambiental para proteger, ampliar e construir um novo valor produtivo com objetos 

socioambientais, econômicos e afastando o único compromisso do desenvolvimento 

sustentável que tem sido observado – a economia. 
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 Por fim, o Capítulo 7 trata da agroecologia e as perspectivas de atendimento das 

minorias, para tal, apresenta o caso da Comunidade Indígena MYKY, de Brasnorte, no Mato 

Grosso e demonstra o manejo agroecológico desenvolvido pelo Conselho Indigenista 

Missionário juntamente com os índios, de 2011 a 2015.  

Só então, o presente trabalho apresentará as conclusões retiradas do estudo sobre 

sementes, biotecnologia e agroecologia.  
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2 AGRICULTURA: DA DESCOBERTA AO MODELO “PRIVATISTA”  
AGROINDUSTRIAL  

 
O mundo do agronegócio conhecido nos dias atuais nasceu há muitos anos, mas esse 

negócio agrícola deve ser observado, inicialmente, sob a égide da descoberta da agricultura, 

que teve como objeto a terra e as sementes. Ainda fora dos padrões produtivistas e 

consumeristas, que vive organizando o planeta a partir de uma perspectiva evolucionista. 

 

2.1 Breve história da agricultura, da propriedade e do cuidado com as sementes 
 
A história da agricultura remonta o que foi vivido há mais de dez mil anos no mundo. 

Teve como objeto a terra, de livre uso e esta não fazia parte do direito de propriedade. Nos 

dizeres do filósofo John Locke4, a terra seria algo tão abundante que, por tal motivo, não teria 

necessidade de vinculá-la ao direito. 

Entendia Locke, quando escreveu os Dois Tratados sobre o Governo (1689), serem 

as provisões naturais tão abundantes e o mundo com tão poucas pessoas para gastá-las, que 

pequena parte dessa provisão gasta por um único homem não seria objeto de querelas ou 

contendas para que fosse tratada toda a terra como divisível pelo direito. Nesses termos, 

afirma o filósofo:  

 
[...] considerando-se a abundância de provisões naturais que por muito tempo houve 
no mundo e quão poucos havia para gastá-las, que a pequena parte dessa provisão no 
esforço de um único homem poderia estender-se e açambarcá-la para prejuízo dos 
demais, especialmente mantendo-se nos limites fixados para o seu uso, pouco 
espaço poderia haver para querelas ou contendas acerca da propriedade assim 
estabelecida. (LOCKE, 2005, p. 412) 

 

 

Antes de tal declaração, na mesma obra, o autor ainda constata, no início do Capítulo 

V, que trata sobre propriedade, a abundância da terra que, segundo ele, teria sido concedida 

pelas mãos de Deus. Assim, afirma que Deus quando “deu o mundo a Adão, a Noé e a seus 

                                                 
Segundo Eduardo C. B. Bittar e Guilherme de Assis Almeida, a principal contribuição de Locke para a Filosofia 
Política são seus Dois Tratados sobre o Governo (1689). Locke escreve uma obra para o cidadão na qual 
apresenta regras e técnicas a serem seguidas para se viver em um estado de paz na sociedade. Apesar disso, John 
Locke entendia que o surgimento de um contrato que dá origem à vida social está ligado à ideia de que é 
imprescindível um “terceiro” para a decisão das lides surgidas na vida social. (BITTAR; ALMEIDA, 2010. p. 
285).     
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filhos [...] como diz o Rei Davi - Salmo 115,16 - deu a terra a toda a humanidade.” (LOCKE, 

2005, p. 42). E continua: 
 

Deus, que deu o mundo aos homens em comum, deu-lhes também a razão, para que 
se servissem dele para o maior benefício de sua vida e de suas conveniências. A 
terra e tudo o que ela contém foi dada aos homens para o sustento e o conforto de 
sua existência. Todas as frutas que ela naturalmente produz, assim como os animais 
selvagens que alimenta, pertencem à humanidade em comum, pois são produção 
espontânea da natureza; e ninguém possui originalmente o domínio privado de uma 
parte qualquer, excluindo o resto da humanidade, quando estes bens se apresentam 
em seu estado natural; entretanto, como foram dispostos para a utilização dos 
homens, é preciso necessariamente que haja um meio qualquer de se apropriar deles, 
antes que se tornem úteis ou de alguma forma proveitosos para algum homem em 
particular. Os frutos ou a caça que alimenta o índio selvagem, que não conhece as 
cercas e é ainda proprietário em comum, devem lhe pertencer, e lhe pertencer de tal 
forma, ou seja, fazer parte dele, que ninguém mais possa ter direito sobre eles, antes 
que ele possa usufruí-los para o sustento de sua vida. ( LOCKE, 2005, p. 42) 

 

No sentido adotado por John Locke, inicialmente não haveria motivo para 

transformação da terra em objeto de propriedade. Fosse por razões filosóficas ou religiosas, a 

terra abundante seria de todos os homens em comunidade. 

Quase um século mais tarde, diferentemente daquilo que era entendido por Locke, o 

filósofo Jean-Jacques Rousseau, quando escreveu o Prefácio de sua obra Discurso sobre a 

origem e os fundamentos da desigualdade dos homens (1754), afirmou que bastou a 

associação do homem em sociedade para que passasse a existir a desigualdade entre os 

homens. 

Dizia Rousseau que apenas a volta ao “homem natural”, aos princípios constitutivos 

da “lei natural” por meio da preservação do homem em si mesmo e da busca pela piedade que 

estavam na origem de todas as regras do direito natural, seria possível acabar com as 

desigualdades. Mas, segundo Rousseau (1753), primeiro seria necessário intervir na  

sociabilidade (disposição natural do homem para viver em sociedade) e em sua razão 

(desenvolvida cientificamente) a fim de não provocar conflitos entre as duas vertentes.  

O autor de  Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade dos homens 

(1754) pergunta: “que experiências seriam necessárias para chegar ou conhecer o homem 

natural? E quais são os meios de fazer essas experiências no seio da sociedade? 

(ROUSSEAU, 1754, p. 31)” Depois, aponta para o fato de que: 

  
[...] conhecendo tão pouco a natureza e harmonizando-se tão mal sobre o sentido da 
palavra lei, seria bem difícil encontrar uma boa definição para lei natural. Também 
todas as que se encontram nos livros (razão), além dos defeitos de não serem 
uniformes, têm ainda que serem tiradas de muitos conhecimentos que o homem 
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naturalmente não tem, e das vantagens das quais só podem fazer uma ideia depois de 
terem saído do estado natural. (ROUSSEAU, 1754, p. 33) 

  
 

Daí, para acabar com as desigualdades, teria o homem que reaprender a tratar de sua 

disposição natural para viver em sociedade.  

Naquilo que diz respeito à propriedade, o filósofo apenas a admitia possível se ela 

fosse acordada pela vontade geral do povo e que estivessem preenchidos os requisitos 

indispensáveis para ocorrência da mesma.   

Seria, então, proprietário aquele que explorasse a terra para sua subsistência,  desde 

que a exploração da terra fosse real e efetiva. Porém,  antes deveria ser necessário que a 

mesma terra estivesse desocupada.  

No entender de Eduardo Bittar e de Guilherme de Almeida (2010, p. 301), ao tratar 

do pensamento rousseauniano, cuidaram os mesmos em apontar para o fato de que no 

entender do filósofo em questão, “a propriedade é mesmo o decreto de fim à igualdade 

humana. [...] Assim, desigualdade e propriedade são uma e a mesma coisa”.        

 Eduardo Bittar e Guilherme de Almeida (2010, p. 301) continuam o entendimento 

de Rousseau de que: 

 
[...] a propriedade, a princípio, um ato arbitrário de tomada de posse sobre um bem, 
é transformada, para Rousseau, arbitrariamente em um direito que passa a ser a 
causa de domínio de muitos por parte de poucos e, portanto, de exclusão, dando 
origem à usurpação, que, por sua vez, forma o direito de excluir, enquanto a 
servidão dá origem à miséria e à submissão constante de uns em favor de outros. [...] 
Rousseau quer radicar o surgimento da ideia de propriedade da própria atividade de 
cultivo e uso da terra, que, lavorada, dividida, custeada, utilizada, mensurada, foi-se 
fragmentando e dando origem à noção de “minha propriedade” e de “sua 
propriedade”. Ora, é este o Rousseau, o verdadeiro fundador da sociedade civil; é 
este primeiro homem que disse “Esta terra é minha!” (BITTAR; AMEIDA, 2010, p. 
301) 

       

Porém, com o caminhar veloz da sociedade, o homem que já fora atrelado ao 

Contrato Social5, fosse discípulo dos entenderes de John Locke ou de Jean Jacques Rousseau, 

descobriu, segundo Carlos Marés de Souza Filho (2009), que havia um casamento próspero 

entre propriedade lavorada e aquele que se utilizava dela; assim como era próspero o 

casamento entre a semente ou a coleta de frutos e o plantio determinado pelo homem por 

                                                 
5 O Contrato Social, no entendimento de Eduardo Bittar e de Guilherme de Almeida (2010, p. 293) surge como 
uma forma de proteção e garantia de liberdade, quando, na verdade, é a união de forças que se destina à 
realização de uma utilidade geral, que não se confunde com a utilidade deste ou daquele membro. O que é 
buscada é a concretização daquilo que não seria possível ou acessível ao homem em seu estado de natureza, 
quando forças particulares agiam desagregadamente.  
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meio do cercamento da terra. Narrou assim o nascimento dos agricultores que antes eram 

conhecidos apenas como coletores de sementes. Mas, é possível afirmar que os homens 

necessitavam de paciência para que a terra germinasse a semente. (SANTILLI, 2009, p. 19). 

Para Souza Filho, que trata do assunto “sementes” no livro Agrobiodiversidade e 

Direito dos Agricultores, de Juliana Santilli, onde escreveu o Prefácio,  

 
[...] as sementes e os agricultores são filhos do mesmo passo dado pela humanidade. 
Não há um sem o outro, a condição de existência de um é a existência do outro. Essa 
repetição se dá há mais de dez mil anos, os agricultores guardando, escolhendo, 
melhorando suas sementes, mas também repartindo, trocando, aprimorando. Esse 
árduo e longo trabalho, feito ano após ano, lutando contra intempéries e todas as 
vicissitudes naturais, não é obra de um homem só, mas de povos inteiros, e não de 
um só povo, mas de muitos povos em cooperação ou guerra. (SOUZA FILHO In: 
SANTILLI, 2009, p. 19). 

 

 A agricultura conhecida há tantos milhares de anos ainda é passível de provocar 

transições e modificações no trato com a terra, além de ter sido a descoberta6 das mais 

inusitadas a ponto de propiciar a ambição de pesquisadores de diversos ramos das ciências e 

tecnologias. A agricultura foi e é, ainda, responsável por dar nova perspectiva de cultivo às 

espécies vegetais, além de ser inicialmente responsável pelo melhoramento de plantas7, 

assunto do qual será tratado mais adiante.    

Por meio de técnicas agrícolas, desde a Antiguidade até atualmente, o homem 

descobriu a necessidade de tratar as sementes das espécies vegetais com o devido cuidado, 

uma vez que das sementes viriam a ampliação e repetição das espécies. 

Desde então, entendem os agricultores, assim como entende a sociedade leiga, que a 

vida da humanidade, no âmbito agrícola, tem sido separar as sementes para plantar e colher; 

novamente separar, plantar e colher. 

Entender que a visão da germinação das sementes e seu futuro como plantas é uma 

das grandes vitórias do trabalho árduo, mesmo quando há lutas contra intempéries, ainda faz 

parte do cotidiano da vida de quem lida com a terra.  

Mas, a evolução da ciência é a resposta para tantos milhares de anos de trabalho 

agrícola. “Evolução” da ciência que, desde as últimas décadas do Século XX, mudou o 
                                                 

6 O conceito de descoberta será tratado no presente trabalho como sinônimo de um descobrimento, um achado ou 
o encontro de algo que era oculto, secreto ou desconhecido. Trata-se de uma observação/constatação nova de 
certos aspectos da realidade.  
Disponível em: http://conceito.de/descoberta-descobrimento  Acesso em: 08 fev. 2016. 
7 O melhoramento de plantas é conhecido, desde os primórdios do cultivo agrícola, como a evolução da 
qualidade e da quantidade de culturas domesticadas pelo homem, segundo Aluízio Borém e Sandra Cristina 
Kothe Milach, em artigo especial publicado na Revista Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento.   
Disponível em: http://www. biotecnologia.com.br/revista/bio07/melhora.pdf  Acesso em: 08 fev. 2016. 

http://conceito.de/descoberta-descobrimento
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processo de cercamento8 tão antigo e, inclusive,  tratado por filósofos do Contrato Social 

naquilo que tange à propriedade. Para Souza Filho (2009, p. 20): 

 
O processo de cercamento se deu de forma célere e agressiva, desde as últimas 
décadas do século XX. Forçados pela Organização Mundial do Comércio e 
instrumentalizada por outra organização internacional chamada Upov (União para a 
Proteção das Obtenções Vegetais), os países foram legislando, cercando, obstruindo 
os conhecimentos dos agricultores e das populações tradicionais a tal ponto que as 
sementes passaram a ser propriedade privada de uns, excluídos todos os outros. 
Assim como a terra, as sementes perdiam a sua natureza e se transformavam em 
mercadorias acessíveis apenas por contrato, perdida a generosidade da dádiva e 
entregue ao interesse mais mesquinho da propriedade individual.  (SOUZA FILHO 
In: SANTILLI, 2009, p. 19). 

 

 Mesmo os agricultores chamados de agricultores de subsistência entendem a valiosa 

necessidade da seleção de variedades, a preocupação com a resistência das sementes ao solo e 

sua adaptação para, depois, separar o que é proveitoso e o que deve ser descartado. Isso 

porque a agricultura familiar foi, por longa data, forma de vida escolhida por muitos 

trabalhadores do campo.   

Necessário é entender a agricultura familiar como a unidade de produção dedicada, 

de maneira total ou complementar, às atividades agropecuárias, atividades florestais e 

aquícolas (tratamento do ambiente aquático para a produção de peixes, mariscos e produtos 

naturais), mas que são subordinadas a uma única administração: a do produtor ou 

administrador. (FAO, 2015)  

A agricultura familiar evoluiu com a ciência nas formas de tratamento da terra e das 

sementes, mas o estudo específico dos grãos, objeto do presente capítulo, foi iniciado no 

estudo da genética vegetal com os cientistas Gregor Mendel (1856) e Charles Darwin (1859). 

O austríaco Gregor Mendel era professor de Ciências e, em 1856, iniciou os 

trabalhos de pesquisa, que duraram cerca de oito anos, em estudos de Botânica. Iniciou seus 

experimentos com ervilhas plantadas por ele mesmo. Sementes que o cientista polinizou 

cuidadosamente, separou, plantou separadamente para analisar as gerações sucessivas. Em seu 

trabalho, utilizou cerca de trinta e quatro variedades de ervilha pisum sativum que fazem 

autofecundação e têm sua prole idêntica à planta original. Mendel cruzou duas plantas de 

linhagem pura: uma delas com sementes verdes e a outra com sementes amarelas. O resultado 

                                                 
8 O processo de cercamento dos campos, também conhecido como “enclousures” consistia na unificação dos 
campos (lotes) pelos camponeses, até então dispersos em faixas pela propriedade senhorial (campos abertos), em 
um só campo cercado e utilizado nas técnicas agrícolas que promoviam a oferta de mercadorias para serem 
vendidas com o melhor preço. Provocou brutal desemprego na área rural, no Século XVIII. Foi reelaborado no 
final do Século XX. Informações disponíveis no site www. fau.usp.br   Acesso em: 15 mar. 2016 
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de muitos experimentos suscitou o aparecimento do entendimento científico daquilo que tinha 

caráter dominante e recessivo em um cruzamento. Estava descoberto o que é hoje entendido 

como gene.  

Em 1859, o cientista inglês Charles Darwin publicou um dos mais importantes livros 

de todos os tempos, “A Origem das Espécies”, onde concluiu que as espécies evoluem por 

meio de um processo de seleção natural, que seria a sobrevivência dos mais adaptados em um 

dado ambiente em detrimento daqueles menos adaptados. Na obra do cientista, traduzida por 

Joaquim da Mesquita Paul, autor português, é possível observar as fundamentações iniciais de 

Darwin sobre sua pesquisa. Na obra célebre, entende o cientista inglês: 

 
Diferenças consideráveis aparecem mesmo por vezes nos filhos da mesma ninhada, 
ou em plantas nascidas de grãos provenientes da mesma cápsula. A longos 
intervalos veem-se surgir desvios de formação fortemente pronunciados para 
merecer a qualificação de monstruosidades; estes desvios afetam alguns 
indivíduos, em meio de milhões de outros nascidos no mesmo país e 
alimentados quase da mesma maneira; todavia, não pode estabelecer-se uma 
linha absoluta de limite entre as monstruosidades e as simples variações.  Podem 
considerar-se como efeitos indefinidos das condições de existência, sobre cada 
organismo individualmente, todas estas alterações de conformação, quer sejam 
pouco, quer muito pronunciadas, que se manifestam num grande número de 
indivíduos vivendo em conjunto. (PAUL, 2003, p. 20) (Grifo Nosso) 

 

 

Apesar de Darwin não ter utilizado sua obra  “A Origem das Espécies” para explicar 

de que maneira Mendel chegou à inteligência de suas leis, o crescente entendimento sobre as 

leis do biólogo austríaco, que foram recuperadas pela ciência em 1900, corroboraram no 

tocante à explicação da seleção natural e como as duas teorias, de Mendel e de Darwin, 

trabalhariam juntas no auxílio do avanço do estudo da genética e da hereditariedade.  

As “Leis de Mendel” deram início à construção das explicações genéticas por 

tratarem tanto de genes como do “comportamento” dos mesmos na evolução das espécies. Na 

verdade, quando Mendel adotou ervilhas para realizar seu primeiro experimento genético, 

escolheu-as de forma bem planejada, pois se trata de uma espécie do mesmo grupo do feijão e 

da soja e  é fácil de cultivar. Tem um ciclo reprodutivo curto, produz muitas sementes, o que 

proporcionaria um vasto material de trabalho, adquirido de forma rápida. 

São três as leis desenvolvidas pelo austríaco: Lei da Segregação ou Lei da Pureza dos 

Gametas, Lei da Segregação Independente dos Genes e a Lei da Distribuição Independente. 
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De acordo com as leis desenvolvidas por Mendel, fatores hereditários ou genes constituem 

unidades que são passadas de geração em geração sem profundas alterações9.  

Depois das descobertas a respeito de leis da genética, décadas se passaram e, em 

1936, a técnica agrícola do melhoramento de plantas por meio do conhecimento das sementes 

foi aprimorada pelo cientista russo Nikolai Ivanovich Vavilov, o cientista conhecido como o 

botânico dos ‘centros de Vavilov’.  

Botânico, cientista, fitossanitarista, geneticista, Vavilov passou por mais de cinquenta 

países nos cinco continentes, durante grande parte de sua vida acadêmica como pesquisador, 

com o intuito de coletar sementes e partes de vegetais nativos e cultivados para catalogar 

todas as espécies de plantas encontradas e formar uma das coleções de plantas maiores do 

mundo. Foram catalogados duzentos e cinquenta mil exemplares, armazenados, no fim da 

década de 1930, em São Petersburgo, antiga Leningrado, União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). 

O Instituto Nacional para o Cultivo de Plantas, localizado na Praça Isaak, na área 

central da antiga Leningrado, gerido por Nikolai Vavilov e sua equipe, guardava sementes, 

raízes e frutos, além de cereais que eram plantados, semeados regularmente para serem 

renovados em seus genes.  

Os cientistas que faziam parte do corpo de pesquisa de Vavilov faziam o impossível 

para a manutenção das sementes, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando se 

manteve a cidade de Leningrado sitiada por tropas de Hitler , o que ocorria desde meados de 

1941. Enquanto isso, Vavilov estava preso, tratado pelo governo russo como ameaça à 

ciência.   

Recentemente, já no século XXI, no ano de 2014, o jornal “Gazeta Russa” 

(Rossiyskaya) em parceria com o jornal brasileiro “Folha de São Paulo” publicou matéria 

reconhecendo o trabalho de Nikolai Vavilov. A matéria intitulada “O homem que morreu para 

salvar a maior coleção de sementes do mundo” foi publicada no dia 16 de junho de 2014.  

A matéria dá conta de que, em setembro de 1942, quando as forças nazistas cercaram 

de vez a cidade de Leningrado e cortaram o fornecimento de comida de dois milhões de 

habitantes leningradenses, houve greve de fome voluntária da equipe do cientista russo 

Vavilov, apesar de o estoque de sementes ser farto no Instituto de Sementes.  

Com o intuito de que as gerações vindouras pudessem tomar conhecimento do 

grande potencial mundial de alimentos do mundo e de sua biodiversidade, os cientistas 
                                                 
9 As informações sobre o tema foram pesquisadas no site Só Biologia. Disponível em: 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/leismendel3.php  Acesso em: 25 mar. 2016   

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/leismendel3.php
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preferiram conservar as sementes em vez de distribuí-las para cessar a fome emergente da 

população. A greve de fome implementada por eles acabou por ser a representação da guarda 

de um tesouro a ser descoberto pelas futuras gerações. 

Segundo a publicação assinada pelo jornalista Rakesh Krishnan Simha, e traduzida 

pelo jornal Folha de São Paulo:  

  
Quando os nazistas entraram em Leningrado (atual São Petersburgo), os cientistas e 
funcionários do Instituto da Indústria das Plantas construíram barricadas e se 
trancaram dentro do Instituto. Não estavam tentando salvar suas vidas, mas o futuro 
da humanidade. Tinham a difícil tarefa de proteger a maior coleção de sementes do 
mundo, tanto de cidadãos famintos soviéticos, como do exército invasor. ( SIMHA, 
Rakesh Krishnan, 2014).  

 

 

Até hoje, portanto, o trabalho de Vavilov é conhecido dos estudiosos da agricultura e 

dos ecologistas, principalmente por estudos que realizou com o germoplasma. Este é o 

conjunto de genótipos de uma espécie vegetal considerada como um todo (BESPALHOK; 

GUERRA; OLIVEIRA, 2011) e, a partir do germoplasma reconhecido das sementes, passou a 

ser possível verificar a variabilidade genética responsável pelo avanço do melhoramento de 

plantas. O germoplasma é responsável pelo armazenamento dos recursos genéticos vegetais. 

Esses recursos genéticos são responsáveis, por sua vez, por parte essencial da biodiversidade e 

pelo desenvolvimento sustentável da agricultura. 

O melhoramento de plantas, citado logo no início do presente capítulo, é uma das 

facetas da agricultura desde um passado remoto e, ainda hoje, quando o assunto é o cuidado 

com as sementes e com a biodiversidade, o mesmo deve ser revisitado.  

No que tange especificamente às sementes, estas são, ainda, um tesouro a ser 

desvendado em sua totalidade pela academia científica. Ainda causam espanto quando se 

acredita estar a trabalhar com o óbvio. É necessário que as sementes sejam estudadas para 

afirmar que o homem está no caminho certo do desenvolvimento ambiental, com respeito à 

biodiversidade e à biotecnologia.   

 

2.2 A evolução no trato das sementes: dos centros de origem de Vavilov à domesticação 

de espécies 
 

O melhoramento vegetal e o conhecimento do germoplasma, alvos dos centros de 

origem das culturas, estudados pelo cientista russo Nikolai Vavilov, foram os meios usados 



 

para que um cientista pudesse saber onde uma determinada variabilidade vegetal foi 

domesticada pelo homem ou mesmo se 

depois de muitos anos, a ser capaz de desenvolver

Importante tratar tanto do melhoramento vegetal 

compreensão de que algumas espécies vegetais, talvez entendi

“ervas daninhas” em uma plantação específica, nada mais são do que variedades propensas a 

nascer em locais dos quais são originárias

simplesmente por serem oriundas daquela localidade. 

Os centros de origem descobertos pelo cientista russo demonstravam, de acordo com 

as características do clima, do solo e de outros fatores ambientais quais as espécies propensas 

a nascerem em determinadas localidades. Desta feita, poderá ser observado

abaixo que: 

 

CENTROS DE ORIGEM SEGUNDO NIKOLAI VAVILOV

 

 

 

para que um cientista pudesse saber onde uma determinada variabilidade vegetal foi 

domesticada pelo homem ou mesmo se uma espécie nativa, sem domesticação

capaz de desenvolver-se naturalmente em um determinado local. 

do melhoramento vegetal quanto dos centros de origem para 

que algumas espécies vegetais, talvez entendidas na modernidade como 

“ervas daninhas” em uma plantação específica, nada mais são do que variedades propensas a 

dos quais são originárias, mesmo sem intervenção antrópica

simplesmente por serem oriundas daquela localidade.  

os de origem descobertos pelo cientista russo demonstravam, de acordo com 

as características do clima, do solo e de outros fatores ambientais quais as espécies propensas 

a nascerem em determinadas localidades. Desta feita, poderá ser observado no mapa da F

 

FIGURA 1 
CENTROS DE ORIGEM SEGUNDO NIKOLAI VAVILOV 

Fonte: INSTITUTO UNIPAC, 2014.
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para que um cientista pudesse saber onde uma determinada variabilidade vegetal foi 

cação, continuaria, 

determinado local.  

dos centros de origem para a 

das na modernidade como 

“ervas daninhas” em uma plantação específica, nada mais são do que variedades propensas a 

mesmo sem intervenção antrópica, mas 

os de origem descobertos pelo cientista russo demonstravam, de acordo com 

as características do clima, do solo e de outros fatores ambientais quais as espécies propensas 

no mapa da Figura 

 
Fonte: INSTITUTO UNIPAC, 2014. 
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Vavilov buscou entender os ciclos de origem como um pressuposto de pesquisa para 

alcançar estudos específicos das espécies vegetais. O germoplasma e os centros de origem 

ensejaram as pesquisas mais importantes do cientista russo. Nesse sentido, no que concerne ao 

germoplasma e à necessidade de sua catalogação e armazenamento, as pesquisas auxiliaram 

no melhoramento das espécies e verificação da possibilidade de entender a evolução das 

sementes e o plantio das mesmas pela domesticação realizada pelo homem. De acordo com os 

estudos de Vavilov, o cientista que viajou pelos cinco continentes do planeta, deixou 

catalogados oito centros de origem.  
FIGURA 2 

OITO CENTROS DE VAVILOV DE ORIGEM DAS CULTURAS

 
 

 

 

Luiz Carlos Bhering Nasser, Pós-Doutor em Biologia Ambiental, em artigo publicado 

no ano de 2013, escreveu sobre a pesquisa de Nikolai Vavilov e, assim, entende que:  

 
[...] um dos legados deixados por esse cientista são os CENTROS VAVILOV, 
propostos em 1936. Cada centro corresponderia a áreas geográficas de 
biodiversidade e conteria exemplares de vegetais essenciais para a alimentação 
humana oriundas de cada uma dessas áreas. Os exemplares foram listados de acordo 
com a importância econômica e suas origens no mundo. [...] uma das lições é que 
independentemente da origem do cultivo, é essencial para a sustentabilidade 
das lavouras a manutenção da base genética dessas espécies.  (NASSER, 2013). 
(Grifo Nosso) 

 

  

Mas, além do conhecimento sobre os centros de origem, os estudos com o 

germoplasma foram o início para a efetiva aplicação da biotecnologia. Foram utilizados para 

o estudo, os chamados centros de germoplasma ou coleções de germoplasma, que são 

FONTE: Jornal Notícias do Acre 
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entendidos como os conjuntos de genótipos representativos da variabilidade genética da 

espécie-objeto de conservação.  

As coleções de germoplasma estão organizadas em todo o mundo. No Brasil, o 

Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia da Embrapa (Cenargen – Embrapa) 

possui uma coleção-base de várias espécies vegetais para a aplicação de novas possibilidades 

de domesticação de sementes. Segundo a responsável pela conservação de germoplasma da 

Embrapa, Solange Carvalho Roveri José:  

 
A continuação da vida da população humana no planeta é total e indiscutivelmente 
dependente dos recursos genéticos. Portanto, a conservação dos mesmos é 
estratégica para satisfazer as crescentes demandas da população mundial. A 
conservação da diversidade biológica, contudo, é um tema incluído nas agendas das 
organizações governamentais e não governamentais nacionais e internacionais mas, 
frequentemente, este fato se constitui apenas em intenções ou propostas, que não são 
executadas por insuficiência de recursos humanos e financeiros, e, por este motivo, 
estabelecer uma Estratégia Nacional de Diversidade Biológica é de fundamental 
importância.10 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 1998, p. 07) 

 

  

A Coleção de Base de Germoplasma-Semente da Embrapa tem como objetivo, 

segundo a própria instituição, a conservação em longo prazo do máximo de recursos genéticos 

que possuam importância atual e potencial.  

Existem muitas maneiras de conservar as sementes para que as mesmas possam ser 

reaproveitadas em sua melhor apresentação, ou seja, mais perfeitas geneticamente. Por meio 

da aplicação das chamadas conservações in situ ou ex situ, estratégias de utilização de 

técnicas específicas corroboram para a manutenção da biodiversidade. Dados apresentados na 

Tabela 1 esclarecem as técnicas apresentadas na conservação de sementes, sejam estratégias 

in situ ou ex situ. 

 

 

 

 

                                                 
10 No documento intitulado “Conservação Ex Situ”, quando da confecção do I Relatório Nacional para a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, o texto foi relativo ao Artigo 9º da Convenção sobre Diversidade 
Biológica. Foram apresentadas à Coordenação Nacional de Diversidade Biológica (COBIO) do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), informações  sobre a importância e estado da arte da conservação ex situ no Brasil, bem 
como as lacunas, questões, prioridades, metas e estratégias necessárias, para o atendimento do Artigo 9º da 
Convenção Sobre Diversidade Biológica, a fim de orientar e definir as prioridades nacionais, relativas a esta 
forma de conservação da biodiversidade no país. 
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TABELA 1 
 TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO DE SEMENTES  

 
Estratégias Técnicas Definição 

Conservação ex situ 
Armazenamento 

da semente 

Colheita de amostras de sementes num local e 

sua transferência para armazenamento num 

banco de genes. As amostras são normalmente 

desidratadas até uma humidade adequada e 

depois mantidas a uma temperatura inferior a 

zero. 

Conservação ex situ 
Armazenamento 

In Vitro 

Colheita e manutenção dos explantes (amostras 

de tecido) num ambiente estéril e livre de 

agentes patogênicos. 

 
 
Conservação ex situ 
 Jardim Botânico/ Arboreto 

Colheita da semente ou outro material vivo num 

local e sua transferência e plantação num 

segundo local sob a forma de uma coleção de 

plantas vivas de espécies num jardim ou 

espécies de árvores num arboreto. 

 
 
Conservação ex situ 
 

Armazenamento de ADN/ 

Pólen 

Colheita de DNA ou pólen e armazenamento em 

local apropriado, normalmente em condições 

refrigeradas. 

Conservação in situ 

Reserva Genética Localização, gestão e monitoramento da 

diversidade genética em populações silvestres 

naturais em áreas bem definidas de maneira a 

fazer-se uma conservação ativa de longo termo. 

On-farm Gestão sustentada da diversidade genética de 

variedades tradicionais desenvolvidas 

localmente associadas a espécies silvestres e 

ervas daninhas, ou de forma tradicional feita 

pelos agricultores. 

Fonte - The ex situ conservation of plant genetic resources por J. G. Hawkes et al., 2000 

 

 

Para conservar as sementes, muitas vezes é necessário que haja a domesticação das 

espécies vegetais, mesmo daquelas que não são provenientes do ecossistema em questão. 

Domesticar as espécies vegetais por meiode suas sementes é ato inteligível e, uma vez que o 

faz, o homem “traz para casa” (domus – casa), para o ambiente, oportunidade de  pesquisa da 

evolução de uma planta, que passa de um estado silvestre para uma relação estreita com o 

homem. 
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Juliana Santilli aborda o tema e afirma: 

  
Domesticar uma planta não é o mesmo que cultivar. A domesticação é um processo 
de evolução que faz uma planta passar do estado silvestre – independente da ação 
humana – para uma relação mais estreita com o homem e suas atividades agrícolas. 
A domesticação implica uma modificação no patrimônio genético da planta. Ao 
longo de seus ciclos, uma espécie vai perder algumas características e, outras, 
mais proveitosas para o homem, vão ser selecionadas.  As modificações são 
induzidas por práticas agrícolas, pelos critérios de seleção dos agricultores e também 
por condições ambientais não diretamente controladas pelos agricultores. À medida 
que uma planta se adapta às novas condições criadas pelo homem, vai perdendo sua 
capacidade de se reproduzir em ambientes silvestres. (SANTILLI, 2012. p. 36) 
(Grifo Nosso).  

 
Não é possível domesticar uma planta sem que haja modificação em seu patrimônio 

genético, uma vez que haverá seleção de características mais proveitosas para o homem em 

detrimento de outras características menos interessantes. Como afirmou Juliana Santilli (2012, 

p. 37), “as plantas domesticadas dependem de tal forma do homem para sobreviver que 

muitas chegam a perder a capacidade de dispersão de sementes, como, por exemplo, o milho”. 

A conservação de sementes estudada no presente trabalho, apor meio das pesquisas de Nikolai 

Vavilov, é o marco inicial dos estudos para uma nova fase da ciência: a Biotecnologia.  

 

2.3 Biotecnologia: da história ao novo conhecimento a serviço do homem 
 

Considerado o país com a maior diversidade biológica do planeta, o Brasil possui 

atualmente mais de 55.000 espécies autóctones catalogadas que estão distribuídas em seis 

biomas diferentes, segundo dados do Ministério de Meio Ambiente e da Embrapa11.  

A biodiversidade é matéria-prima para o estudo biotecnológico, além de ter sido 

pauta de pesquisas desde o florescimento da biologia, que ocorreu mais especificamente em 

meados do século XIX, a partir da expansão do modelo imperialista. Época em que a 

preocupação era o cuidado com a disseminação de doenças como a malária e a febre amarela, 

além da necessidade de rígido controle das mesmas, o que provocou o avanço célere dos 

estudos no âmbito da biologia, foram também apresentadas novas perspectivas como o 

melhoramento de plantas anteriormente tratado e as pesquisas com as espécies vegetais e suas 

características.  

                                                 
11 Dados do ano de 2010 apresentados no “Manual de Curadores de Germoplasma – Vegetal: 

conservação ex situ Colbase – Sementes”, este publicado por meiode pesquisas realizadas pela pesquisadora 
Solange Barrios Rovieri José. A obra foi publicada pela Embrapa – Recursos Genéticos e Biotecnologia em 
conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).  
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A biotecnologia, envolvimento tecnológico do homem com a biodiversidade era, a 

partir de então, visitada com frequência, mesmo sendo notório pelos cientistas que não se 

tratava de uma novidade.  

Para Francisco de Assis Queiroz (2011), professor de História da Ciência da USP, é 

necessário saber que o cultivo e a domesticação de plantas têm a data anterior a doze mil anos 

a.C. na Amazônia. O autor ainda lembra que não é possível afastar-se daquela domesticação 

de plantas nascida em terras como as da Suméria, China, Índia e Mesopotâmia, lugares onde a 

agricultura também fora protagonista. Ademais, o caminho da agricultura abriu possibilidades 

para o conhecimento aprofundado da biodiversidade que, por sua vez, incumbiu-se de levar à 

biotecnologia. 

 O conceito de biotecnologia é dado de maneira específica em documentos 

internacionais como a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, em seu artigo 2º, e na 

Agenda 21, na Introdução do Capítulo 16.  

 Para a CDB, quando da disposição de utilização de termos da Convenção12, em seu 

Artigo 2º, biotecnologia “significa qualquer aplicação tecnológica que utiliza sistemas 

biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou 

processos para utilização específica”. (MMA, 2000. p. 9) 

 A Agenda 2113, por sua vez, em capítulo intitulado “Manejo Ambientalmente 

Saudável da Biotecnologia”, aponta em seu texto o conceito de Biotecnologia como 

“integração de novas técnicas”, “um campo emergente com grande concentração de 

conhecimento”, “mudanças específicas do ácido desoxirribonucleico (DNA), ou material 

genético em plantas, animais e sistemas microbianos, conducentes a produtos e tecnologias 

úteis”. (Agenda 21, 1995. p. 213) 

                                                 
12 No ano de 2000, a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB foi publicada em encarte, na íntegra, como 
texto do Decreto Legislativo n.2 de 1994. Importante lembrar que tal Convenção fora assinada no Rio de Janeiro, 
em 1992, no período entre os dias 05 e 14 de junho, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. 
13 A Organização das Nações Unidas – ONU realizou, no Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD). A CNUMAD é mais conhecida como Rio 
92, referência à cidade que a abrigou, e também como “Cúpula da Terra” por ter mediado acordos entre os 
Chefes de Estado presentes. Os 179 países participantes da Rio 92 acordaram e assinaram a Agenda 21 Global, 
um programa de ação baseado num documento de 40 capítulos, que constitui a mais abrangente tentativa já 
realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, denominado 
“desenvolvimento sustentável”. O termo “Agenda 21” foi usado no sentido de intenções, desejo de mudança para 
esse novo modelo de desenvolvimento para o século XXI.  
A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades 
sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 
eficiência econômica.  
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 Alguns estudiosos, como Vladimir Garcia Magalhães, preferiram definir a 

biotecnologia como a ciência voltada ao atendimento das necessidades humanas. Para 

Magalhães (2011, p. 75) são necessidades humanas: 

 
A aplicação da biotecnologia em suas diferentes frentes pode, sem dúvida, 
contribuir para a eco-eficiência, vale dizer, para a união entre o fornecimento de 
bens e serviços sustentáveis a preços que satisfaçam as necessidades humanas, 
promovendo a redução dos impactos ambientais e de consumo de recursos naturais. 
Essa contribuição pode se dar tanto no setor primário - possibilitando o aumento da 
produtividade por meio do desenvolvimento de espécies vegetais e de raças de 
animais resistentes - quanto na indústria, otimizando e potencializando tecnologias 
por meio da introdução de processos biológicos que a tornem mais sustentável. 
Além de contribuir com a preservação do ambiente, a biotecnologia age na 
manutenção deste, monitorando e avaliando sua qualidade e implementando 
sistemas e processos biológicos para a proteção e requalificação de ecossistemas. 

 
 Desta feita, para o mesmo autor, é biotecnologia: 

 
O conjunto de conhecimentos e técnicas, inclusive da biologia molecular, que 
utilizam os seres vivos e seus processos biológicos, ou ainda as suas partes, 
notadamente os metabólitos primários e secundários, inclusive por meio de sua 
alteração artificial14, para atender as necessidades humanas. (MAGALHÃES, 
2011, p. 75)   (Grifo Nosso)  

  
Conhecida e reconhecida cientista ambiental, Vandana Shiva tratou em sua obra 

“Monoculturas da Mente”, de maneira bastante peculiar, sobre o aparecimento (ou 

desenvolvimento) da Biotecnologia. Segundo a cientista, as sementes que são utilizadas no 

processo agrícola evoluíram durante milênios, por meio da seleção natural ou mesmo por 

seleção humana. A despeito disso, observa que as sementes de variedades nativas, produzidas 

e usadas por agricultores do antigo “terceiro mundo” (hoje, países em desenvolvimento), 

seriam sementes primitivas, mas aquelas que foram desenvolvidas por fabricantes em 

modernos centros de pesquisa, inclusive em centros transnacionais, poderiam ser chamadas de 

“sementes avançadas”. (SHIVA, 2003. p. 171) 

A partir de tal entendimento, Shiva ainda considera que:  

 
A transformação induzida pela Biotecnologia [...] tem um impacto significativo 
sobre o Terceiro Mundo. A biodiversidade não só é desvalorizada, deixando de ser 

                                                 
14 Farmacognocistas e químicos, no que tange à cultura de plantas, por meiodas pesquisas com metabólitos, 
consideram metabólitos primários aqueles abundantes e responsáveis pelas funções vitais básicas das plantas, 
enquanto que os metabólitos secundários são o seu oposto, pouco abundantes. Para Elisângela Fumagali et 
al.,professora do Departamento de Farmácia e Farmacologia, Universidade Estadual de Maringá, as plantas que 
produzem compostos bioativos, por exemplo, são frequentemente obtidas a partir de coleta predatória e 
indiscriminada, o que faz com que as pesquisas que vislumbrem os metabólitos secundários em culturas de uma 
determinada espécie, sejam benéficas tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista ecológico.  
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um meio de produção e passando a ser simples matéria-prima, como também é 
substituída pelos produtos geneticamente uniformes da Biotecnologia. (SHIVA, 
2003. p. 181-182)  

 

As conhecidas propriedades curativas das plantas, datadas dos séculos XIII, XIV e 

XV, capazes de restabelecer a saúde e o bem-estar por meio de chás, por exemplo, eram 

tratadas com afinco pelos conhecidos herboristas15 daquela época. Historicamente, essa é a 

época que ficou conhecida como a biotecnologia de primeira geração.  

Sobre as gerações da biotecnologia, importa considerar a publicação da Revista 

História, Ciências e Saúde – Manguinhos (1995, p.101): 

 
Costuma-se dividir a evolução de biotecnologia em três fases: a biotecnologia de 
primeira geração, incluindo o uso secular da fermentação; a de segunda geração, 
surgida após a II Guerra Mundial, com o desenvolvimento de tais processos para a 
produção de antibióticos; e a de terceira geração, de rápido crescimento a partir dos 
anos 70, com técnicas de manipulação de seres vivos. Isto inclui a tecnologia do 
DNA recombinante e de anticorpos monoclonais, síntese de genes, técnicas de 
cultura de célula ou de tecidos, purificação em larga escala de proteínas e 
macromoléculas. Inseridas neste movimento, a chamada engenharia genética refere-
se em geral a dois diferentes grupos de técnicas: DNA recombinantes (rDNA, obtido 
em 1973 por Cohen e Bover) e hibridomas (técnicas de fusões de células). (Hist. 
cienc. saúde-Manguinhos, 1995, p. 101) 

 

A indústria biotecnológica de segunda geração se deu com a consagração da 

descoberta da penicilina, tal como fora observado alhures. Descoberta do cientista Alexander 

Fleming. Também é sabido que este fora um fato importante a ser considerado, pois a 

descoberta do antibiótico em comento deu início às fortunas de grandes grupos industriais 

japoneses e norte-americanos ligados à indústria farmacêutica.   

Importa tratar, por conseguinte, de matéria da qual será abordada em todo o presente 

trabalho: a biotecnologia de terceira geração. Esta foi descoberta entre as décadas de 1960 e 

1970 por meio da engenharia genética. É a nova biotecnologia.  

Eventos importantes que antecederam esta nova biotecnologia corroboraram para o 

seu ápice prenunciado em 1970. No ano de 1944, a publicação da descoberta de que o ácido 

desoxirribonucleico – DNA era responsável “pela transmissão de certas características de 

membrana celular da bactéria pneumococo”, segundo o Professor Vladimir Garcia Magalhães 

(2011, p. 76) e, em 1950, o início da descoberta da estrutura química dos genes, responsáveis 

por características de um ser vivo, mecanismos bioquímicos e funções biológicas, levaram à 

dedução da estrutura tridimensional helicoidal da chamada dupla hélice do DNA. Tal 
                                                 

15 Segundo o Dicionário Caldas Aulete, os herboristas são aqueles que conhecem as virtudes das plantas e 
vendem as plantas curativas, com propriedades medicinais. 
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descoberta científica levou os pesquisadores e cientistas James Watson e Francis Crick a 

ganharem o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1962.  

A partir da descoberta da dupla hélice do DNA das plantas, foi possível o 

desenvolvimento da nova Biotecnologia vegetal. Sobre o assunto, Paulo de Bessa Antunes 

trata da necessidade da manutenção da diversidade biológica, ou biodiversidade, como 

essência do desenvolvimento biotecnológico. 

Afirma Antunes, naquilo que diz respeito à relação entre Biotecnologia e 

biodiversidade, no tocante à indústria farmacêutica, por exemplo, que:  

 
As relações entre a produção de produtos farmacêuticos e a preservação da 
diversidade biológica são intensas e profundas, muito embora nem sempre sejam 
colocadas e, principalmente compreendidas. Na verdade, a indústria farmacêutica é, 
seguramente, um dos ramos industriais mais fortemente interessados na conservação 
da diversidade biológica e na sua utilização racional, pois [...] ela pode ser matéria-
prima para a pesquisa de importantes princípios ativos. (ANTUNES, 2014, p. 714). 

  

   

Os princípios ativos da diversidade biológica, responsáveis pelos efeitos terapêuticos 

de medicamentos, os denominados fármacos, são conhecidos por tribos indígenas, 

comunidades quilombolas e por povos tradicionais desde a Biotecnologia de primeira 

geração, época em que as sementes eram a mola propulsora da evolução científica. 

Sobre o aproveitamento biotecnológico de substâncias a partir do conhecimento 

tradicional de povos indígenas, pode ser citado o caso emblemático da substância curare, 

nome dado a uma mistura de substâncias extraídas de plantas regionais existente em terras 

indígenas da Amazônia e que acabou por ser patenteada nos EUA. Segundo estudos: 

 
A mistura do veneno, depois de encontrada no território brasileiro e pesquisada por 
um cientista norte-americano, foi levada para pesquisa em território estrangeiro e, na 
década de 1970, foi patenteada, mesmo sendo fruto de biopirataria. Como foi dito 
alhures, o intervalo temporal entre a biopirataria e a patente internacional foi a 
garantia do esquecimento por aquele povo usurpado e deu valia aos benefícios do 
medicamento vendido até hoje, 2015.  
É possível demonstrar a patente internacional feita pelos laboratórios das indústrias 
farmacêuticas Hoffmann La Roche, Omnichem S.A. e Eli Lilly and Company , 
respectivamente nos anos 1973, 1981 e 1984. (AOKI; SILVA, 2014. p 194). 

 

 

Com o avanço biotecnológico e com o conhecimento específico das novas 

tecnologias, o conhecimento tradicional das comunidades, tratadas anteriormente, parece ter 

ficado na seara do primitivismo e foi, paulatinamente, deixado de lado por novos 

pesquisadores. Passou-se a dar mais validade ao conhecimento de grandes laboratórios 
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nacionais, internacionais e transnacionais em detrimento de um conhecimento estudado nos 

campos ou em florestas nativas.  

Porém, há necessidade de compatibilização entre a pesquisa científica e o 

conhecimento tradicional para que seja possível organizar, de maneira total, os conhecimentos 

já adquiridos como início de uma evolução biotecnológica, talvez, de quarta geração.  

Vandana Shiva aborda o tema da nova biotecnologia, em recente obra publicada 

intitulada Stolen Harvest: the hijacking of the global food supply 16, onde considera a 

necessidade de manutenção investigativa dos conhecimentos tradicionais, hoje  associados à 

biotecnologia de terceira geração, por meioda engenharia genética, onde monoculturas e 

monopólios de sementes biotecnológicas destroem ricas colheitas (safras).  

Para Shiva: “This tremendous diversity has been the basis our four food supply, but 

today is under the threat from genetic erosion and genetic piracy. Monocultures and 

monopolies are destroying the rich harvest of seed even to us over millennia by nature and 

forming cultures”17. (SHIVA, 2015, p. 79) 

A partir da abordagem de Vandana Shiva, faz-se necessário saber o porquê de a 

evolução biotecnológica estar sujeita à degradação da biodiversidade. Esta está sujeita a 

fatores preocupantes tais como a erosão genética, biopirataria, além da preocupação com a 

engenharia genética e sua aplicabilidade, uma vez que esta última está relacionada 

intimamente com o desenvolvimento de variedades mais úteis ao homem, segundo a 

argumentação de cientistas e empresas vinculadas ao ramo da biotecnologia.  

Várias grandes empresas transnacionais representativas da Biotecnologia na 

atualidade apresentam em seus sites o compromisso com a alimentação mundial, o processo 

de cultivo das sementes de forma a evitar doenças e pragas na agricultura e o compromisso, 

não menos importante, com a sustentabilidade e a ecologia. Assuntos que serão abordados 

durante todo o estudo estão abordados também nos domínios das empresas Bayer, Monsanto e 

Pioneer, entre outras. 

No que tange à sustentabilidade, a Bayer indica o reflorestamento para tornar real o 

desenvolvimento sustentável e, para isso, apresenta um herbicida de nome comercial 

FORDOR 750WG que, segundo a propaganda da empresa, é indicado para o controle precoce 

de plantas daninhas sobre mudas recém-transplantadas de eucalipto e pinus. Afirma a Bayer 

                                                 
16 Em Português: Colheita Roubada: o sequestro do fornecimento global de alimentos - Janeiro de2016. 
17 Esta enorme diversidade tem sido a base da nossa alimentação, mas hoje está sob ameaça de erosão genética e 
de pirataria genética. Monoculturas e monopólios estão destruindo a rica colheita de sementes que nos têm sido 
dadas por meiode milênios pela natureza e pelas culturas agrícolas. (Tradução Nossa) 
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que florestas saudáveis são fortes, fazendo propaganda contra o que ela denomina de plantas 

daninhas. 

A empresa entende que plantas daninhas são:  

 
[...] aquelas que se desenvolvem onde não são desejadas. Podem ser um grande 
problema nas áreas de cultivo, reduzindo a produção e aumentando os custos. Elas 
se desenvolvem em condições semelhantes às das plantas cultivadas e podem se 
adaptar melhor a ambientes desfavoráveis. (BAYER, 2016) 

  

Uma das preocupações da Bayer e de seu instituto de pesquisa biotecnológica, o 

Crop Science, é a contribuição com a sociedade, “por meio da viabilização de uma ampla 

oferta de alimentos de alta qualidade, rações, fibras e matérias-primas renováveis”. (BAYER, 

2016) 

Por sua vez, no entender da empresa DuPont Pioneer, quando o assunto é 

biotecnologia do setor agrícola, a empresa além de tratar do que chama de plantas daninhas, 

afirma ter desenvolvido plantas que são tolerantes a herbicidas, como o glifosato e o glifosato 

de amônio, o que gera controle eficiente, menor custo, menos aplicações, maior produtividade 

e economia. Naquilo que tange a um futuro próximo, afirma que “será possível cultivar 

plantas com melhores características nutricionais e que utilizam melhor a água e os 

nutrientes”. (BAYER, 2016) Informa, também, já estarem sendo desenvolvidas plantas que 

contêm produtos farmacêuticos, como hormônios,  e vacinas para reduzir mais ainda o custo 

com medicamentos  e melhorar a distribuição de alimentos. 

De acordo com a empresa Monsanto, gigante transnacional no mercado da 

Biotecnologia, por exemplo, em divulgação no site institucional da filial brasileira, há a 

afirmação de que: “Na Monsanto, acreditamos que a agricultura deve ser melhorada pelas 

mesmas razões básicas que a medicina, a engenharia, a arquitetura e os computadores devem 

ser melhorados: porque a inovação humana está no centro do progresso humano”. 

(MONSANTO BRASIL, 2016) (Grifo Nosso). 

E ainda a empresa continua o raciocínio, afirmando que: 

 
De acordo com estimativas, a agricultura atualmente utiliza 60% da terra arável do 
planeta Terra. Ela usa também 70% da nossa água doce. 
Existem diferentes opiniões sobre como a agricultura pode atender às necessidades 
de uma população em crescimento. No entanto, uma coisa é clara: se temos que 
dobrar nossa produção de alimentos nas próximas décadas, teremos que ficar 
mais eficientes – é matematicamente impossível dobrar a quantidade de terra e 
água que já utilizamos. (MONSANTO BRASIL, 2016) (Grifo Nosso). 

 

 



41 
 

Importa lembrar que não é apenas o aumento da produção agrícola com a finalidade 

de alimentar os povos o objetivo do estudo da biotecnologia agrícola. No Brasil, por exemplo, 

apesar de a alimentação ser um direito fundamental do ser humano, este também tem o direito 

de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado, segundo disposto em sua Constituição 

vigente, mais precisamente em seu artigo 225, que também dispõe sobre a incumbência de o 

Poder Público, ao assegurar a efetividade do direito a este meio ambiente equilibrado, cuidar 

da preservação da diversidade e integridade do patrimônio genético do país e de fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético.  

 Mas, há que ser considerado o direito à pesquisa, inserido no artigo 5º, inciso IX da 

Constituição da República. Segundo o texto do inciso, in verbis: “é livre a expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença”. (BRASIL, 2015) 

Paulo Affonso Leme Machado, sobre o direito à pesquisa e o dever de preservação 

da biodiversidade lembra que, quando o artigo 225, §1º, II determina a fiscalização trata a 

mesma em sentido amplo. Segundo Machado:  

 
O termo “fiscalizar” tem vários sentidos, nos quais se incluem vigiar, verificar e 
examinar. O mencionado inciso constitucional mostra que o Poder Público não pode 
ficar indiferente ou omisso à pesquisa de material genético. Contudo, a Constituição 
não diz que o Poder Público é obrigado a licenciar as atividades de pesquisa e, se 
dissesse, estaria em antinomia ao seu artigo 5º, IX. [...] O fato de a atividade de 
pesquisa científica básica e a atividade de pesquisa tecnológica não necessitarem de 
prévia licença significa que, não havendo prova de potencial perigo ou risco da 
pesquisa, ela pode desenrolar-se sem interferência estatal . (MACHADO, 2014. 
p. 54) (Grifo Nosso).  

 

A biotecnologia é inovação científica, inovação esta necessária para que os seres 

humanos tenham uma melhoria na alimentação, na conservação do seu meio ambiente e 

respeitem as futuras gerações no tocante à participação efetiva no progresso científico.  

 

2.4 Biotecnologia Agrícola: apontamentos sobre engenharia genética, erosão genética e 
Revolução Verde  

 

Depois de todas as considerações sobre Biotecnologia apresentadas até o presente 

momento, há de ter ficado demonstrada a característica multidisciplinar da mesma. Além de a 

biotecnologia ser uma nova ciência múltipla, possui níveis tecnológicos diferenciados com as 

aplicações comerciais em vários setores da economia e a fabricação de produtos utilizados em 

vários parques industriais. 
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A evolução da Biotecnologia, desde a chamada Biotecnologia clássica até a 

Biotecnologia moderna, envolve o estudo dos seres vivos, mas em diferentes amplitudes. A 

Biotecnologia tradicional ou clássica já possui, há milênios, desde a produção de vinhos e 

pães, um conjunto de técnicas difundidas amplamente, utilizando os seres vivos encontrados 

na natureza ou aqueles que passaram por melhoramento pelo homem com o objetivo de 

exercerem uma determinada função produtiva. É possível citar técnicas já conhecidas da 

Biotecnologia tradicional como, por exemplo, a que envolve os cruzamentos genéticos 

naturais entre espécies sexualmente compatíveis.  

Segundo Antônio Paes de Carvalho, 

 
A Biotecnologia clássica ou convencional trabalha com seres vivos encontrados na 
natureza e otimizados pela mão do homem para determinada função produtiva 
mediante isolamento, seleção e cruzamentos genéticos naturais (ainda que 
induzidos) entre espécies e variedades sexualmente compatíveis. as técnicas para 
essa otimização são geralmente práticas laboratoriais e de campo amplamente 
conhecidas, como também o são as tecnologias não biológicas necessárias à 
produção industrial na Biotecnologia clássica. caem nesta classificação vários 
processos biotecnológicos comuns, baseados em fermentação por micro-organismos, 
tais como a produção de antibióticos, a de álcool combustível e a de vinho e cerveja. 
Também é clássica a produção industrial de sementes, inclusive as de híbridos de 
alta produtividade gerados por técnicas convencionais de melhoramento vegetal. 
inclui-se também a produção de imuno-soros pela imunização de grandes animais e 
toda a produção convencional de vacinas. (CARVALHO, 1993. p. 05) 

 
 

Naquilo que implica a Biotecnologia moderna, surgida entre os anos de 1960 e 1970, 

uma consideração há que se fazer para sustentar o contraponto com a Biotecnologia 

tradicional no que tange aos seres vivos. O início dos trabalhos da Biotecnologia moderna se 

dá por meio de seres vivos naturais, mas com o objetivo de obtenção de outros seres vivos não 

encontráveis na natureza, uma vez que são utilizadas técnicas não naturais de seleção, 

transformação genética além da otimização fisiológica. Aparecem, então, os organismos 

geneticamente modificados – OGMs.  

 A definição de OGM pode ser ampla ou restrita. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde – OMS, em se site oficial, são organismos geneticamente modificados:  

 
Genetically modified organisms (GMOs) can be defined as organisms (i.e. plants, 
animals or microorganisms) in which the genetic material (DNA) has been altered in 
a way that does not occur naturally by mating and/or natural recombination. The 
technology is often called “modern biotechnology” or “gene technology”, 
sometimes also “recombinant DNA technology” or “genetic engineering”. It allows 
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selected individual genes to be transferred from one organism into another, also 
between nonrelated species.(WHO, 2016)18 

 

Para a empresa Monsanto Company, são organismos geneticamente modificados:  

 
A genetically modified organism (GMO) is any organism the genetics of which have 
been altered through the use of modern biotechnology to create a novel combination 
of genetic material. GMOs may be the source of genetically modified food 
ingredients and are also widely used in scientific research and to produce goods 
other than food.(MONSANTO, 2016)19 

  

No Brasil, a Lei de Biossegurança, Lei 11.105/2005, define os OGM em seu artigo 

3º, inciso V, como: “organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material 

genético – ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética”. 

(BRASIL, 2005) 

A Universidade da Califórnia, em estudos sobre os transgênicos, definiu os 

organismos geneticamente modificados como aqueles que, propositalmente, tem um ou mais 

genes movidos de um ser a outro em laboratório. (UCSD, 2011) 

Interessa nesse estudo tratar sobre a Biotecnologia agrícola20 e, em primeiro lugar, 

definir com clareza os acontecimentos na seara de desenvolvimento da mesma, quais sejam: a 

engenharia genética, a erosão genética e a Revolução Verde. Tais eventos serão analisados 

com um recorte feito na discussão que envolve desde o cultivo das sementes, sua 

domesticação, a perda de genes na natureza pela erosão genética prejudicando os ecossistemas 

até o esboço de uma das tentativas de tornar a alimentação viável a qualquer ser humano.  

 

2.4.1 A engenharia genética e a erosão genética  

                                                 
18 Organismos geneticamente modificados (OGM) podem ser definidos como organismos (ou seja, plantas, 
animais ou micro-organismos) nos quais o material genético (DNA) foi alterado de uma forma que não 
aconteceria naturalmente por meio de cruzamentos e / ou de recombinação natural. Esta tecnologia é muitas 
vezes chamada de “Biotecnologia moderna” ou “tecnologia genética”, às vezes também chamada de "tecnologia 
de ADN recombinante" ou "engenharia genética". Ele permite que genes individuais selecionados sejam 
transferidos de um organismo para outro, também entre as espécies não relacionadas. 
19 Um organismo geneticamente modificado (OGM) é qualquer organismo que fora alterado por meioda 
Biotecnologia moderna para criar uma nova combinação de material genético. Os OGM podem ser a fonte de 
ingredientes da alimentação, são utilizados amplamente em pesquisas científicas para produzir benefícios além 
da alimentação. 
20  A Biotecnologia Agrícola é um conjunto de ferramentas e disciplinas destinadas a modificar os organismos 
para um objetivo em particular. O propósito pode incluir praticamente tudo, indo da busca de maiores 
rendimentos na lavoura ao desenvolvimento de uma resistência a certas doenças. Embora existam inúmeros 
meios de alcançar esses objetivos, o método que tende atualmente a atrair a atenção pública é a modificação 
genética. Este conceito foi retirado do site Ciência Hoje. 
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Os principais campos de desenvolvimento da biotecnologia moderna estão 

alicerçados na engenharia genética e na fusão celular. O Objetivo do presente estudo será 

tratar especificamente da engenharia genética. Diferentemente da fusão celular que consiste 

na formação de uma célula única por fusão de duas células diferentes, onde os núcleos dos 

doadores podem permanecer separados ou se fundirem, como ensinado por Aluízio Borém 

(2005), a engenharia genética foi desenvolvida com base exclusiva na biologia molecular que, 

segundo Vanessa Iacomini, “pode ser usada em sentido amplo significando a manipulação 

genética, designando qualquer tipo de manipulação ou intervenção nos seres vivos.” 

(IACOMINI, 2009. p. 17)    

 A ciência em comento foi definida por Maria Cristina Rocha Cordeiro, biomédica da 

empresa Embrapa Cerrados, no ano de 2003, como a constituição de “um conjunto de técnicas 

de análises moleculares que permitem estudos de caracterização, expressão e modificações do 

material genético (DNA e RNA) dos seres vivos”. (CORDEIRO, 2003, p. 08)  

Antônio Carlos Torres, na obra Glossário de Biotecnologia Vegetal, definiu a 

engenharia genética como:  

 
[...] conjunto de técnicas da biologia molecular que visam à obtenção de moléculas 
de DNA recombinantes, bem como os procedimentos que resultam em uma 
modificação controlada do genótipo de um organismo. Essas alterações são 
realizadas por técnicas que permitem que genes ou sequências de DNA possam ser 
isolados e manipulados in vitro, de forma que moléculas de DNA de origens 
distintas possam ser recombinadas em uma nova molécula de DNA recombinante. 
Essa molécula recombinante pode ser introduzida no organismo de um genoma e 
dirigir a síntese de um produto gênico que normalmente não é sintetizado por esse 
organismo, conferindo uma nova característica fenotípica. Esses OGMs são 
chamados de organismos transgênicos. (TORRES, 2000, p. 45)  

 

  

 

A partir de todas as definições acima dispostas, pode ser depreendida a conceituação 

de engenharia genética como a tecnologia de ajuste das moléculas que, ao utilizar o DNA 

recombinante, é capaz de, com o auxílio da biotecnologia, fabricar, modificar ou melhorar 

características de plantas ou de animais que possam atuar sobre o meio ambiente.  

Os transgênicos, fruto da engenharia genética, são os organismos que ficaram 

conhecidos como aqueles que possuem características agronômicas superiores e que são 

capazes de resistir a pragas e doenças. É o resultado primeiro da engenharia genética na seara 

da biotecnologia agrícola moderna. Para os estudiosos do tema, os transgênicos seriam 
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capazes também de possuir melhor valor nutricional; além do mais, possuem um período pós-

colheita prolongado.  

Apesar disso, os organismos geneticamente modificados deveriam ser estudados com 

considerações aplicáveis à biodiversidade e à sustentabilidade, além da aplicação real daquilo 

para o qual foram propostos: a diminuição da fome no mundo. Esta seria e ainda é a 

propaganda mais enfática quando o assunto é a necessidade de produção de organismos 

geneticamente modificados - OGM - para atender aos anseios de alimentação da população 

mundial.  

No que tange à diminuição da fome mundial, estudos já identificaram que não basta 

apenas que se produza mais em menos tempo, mas também é necessário que haja 

compromisso dos Estados com a diminuição da diferença na distribuição de renda, assunto 

que será abordado mais adiante. 

Porém, importa salientar que Miguel Altieri, em obra publicada no ano de 2002, já 

informava, por meio de seus estudos que:  

 
As causas reais da fome são a pobreza, a desigualdade e a falta de acesso aos 
alimentos e à terra. Demasiada gente é muito pobre (ao redor de dois bilhões 
sobrevivem com menos de um dólar por dia) para comprar os alimentos disponíveis 
(frequentemente com má distribuição) ou carecem de terras e dos recursos para 
cultivá-la. (ALTIERI, 2002. p. 08) 

 

 Ainda, sobre a definição de engenharia genética, berço dos organismos 

geneticamente modificados, importa apresentar o conceito no entendimento do cientista 

espanhol Ramón Tamames, que observou o fato de que a engenharia genética nasceu na 

década de 1980 e tornou factível a transferência de fragmentos de informação genética de um 

organismo a outro.  

Segundo Tamames (2003, p. 33):  

 
la ingenería genética es conjunto de instrumentos que utiliza la biotecnología. 
Utilizando la técnica de empalme de genes, la tecnologia de ADN recombinante, los 
científicos pasan a crear nuevas proteínas com caracteres de grán interés tales como 
la resisténcia a enfermidades, plagas, herbicidas, etcétera. (TAMAMES, 2003, p. 
33). 21 

É notório que o avanço da engenharia genética tenha proporcionado discussões a 

respeito da criação de novos seres vivos desenvolvidos em laboratórios e os cientistas da área 

                                                 
21Em Português: A engenharia genética é um conjunto de instrumentos que utiliza a Biotecnologia. 

Utilizando a técnica de junção de genes, a tecnologia de DNA recombinante, os cientistas passam a criar 
proteínas com características de grande interesse; tais como a resistência a doenças, pragas, herbicidas, etcétera. 
(Tradução Nossa).    
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biotecnológica tenham sido considerados como pessoas que estariam “brincando de ser Deus” 

(DIÉGUEZ-LUCENA, 2013), quando do avanço da nova ciência.  

Apesar disso, filósofos já se posicionaram a respeito de tal afirmação, como é 

possível ser verificada, por exemplo, em entrevista concedida pelo filósofo Antonio Diéguez-

Lucena à Revista do Instituto Humanitas Unisinos em 2013.  

Segundo Diéguez-Lucena, o assunto sobre biologia sintética por meio da engenharia 

genética e o ato de “brincar de ser Deus” deve ser observado em duas vertentes distintas: 

deve-se descartar uma e resgatar outra. 

Para o filósofo, deve ser resgatada a ideia de serem os futuros avanços da biologia 

sintética capazes de proporcionar ao homem, colocando em suas mãos, um poder de controle 

sobre a vida como não fora ainda visto, que seria um poder muito maior do que o 

proporcionado pela engenharia genética clássica (aquela do DNA recombinante) e que a partir 

daí surgiriam enormes benefícios comerciais, “quer pela manipulação de genes, quer pelo 

desenvolvimento de técnicas regenerativas de tecidos ou reprogramação celular, isto se 

converterá em uma das principais finalidades da biologia sintética”. (DIÉGUEZ-LUCENA, 

2013) 

Sobre o assunto, afirma ainda: 

 
Uma das principais razões pelas quais se acusa a biologia sintética de brincar de 
Deus é porque parece questionar a separação entre o natural e o artificial, entre o 
vivo e o inerte. No entanto, essas fronteiras não são tão claras como muitas pessoas 
pensam. Poderia haver desacordo, entre os próprios cientistas, sobre se um 
determinado sistema biológico sintético complexo obtido pela primeira vez em 
laboratório está realmente vivo ou não. Não temos uma visão clara e distinta do que 
é a vida. [...] A vida não é algo que possa ser caracterizado mediante um conjunto de 
propriedades necessárias e suficientes. A biologia sintética só fará ressaltar este fato 
com a criação de novas entidades limítrofes.  (DIÉGUEZ-LUCENA, 2013) 

  

Mas, ainda importa saber o que se deve descartar ou o que deve ser repensado: o 

aumento do poder dos seres humanos sobre a natureza de forma avassaladora nas últimas 

décadas. Para Diéguez (2013), é necessário que se desenvolva um sentimento de 

responsabilidade de acordo com este aumento de poder, pois não seria ruim, se a 

contemplação da natureza e da vida, tornasse o ser humano com atitudes menos degradadoras, 

o que o tornaria menos causador de danos.  

 Neste ínterim, vale a pena considerar a necessidade de observância aos princípios da 

prevenção e da precaução, princípios ambientais necessários para a confirmação de segurança 

do desenvolvimento do homem em relação à biodiversidade.  
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Para Paulo Affonso Leme Machado, o princípio da prevenção se define como “o dever 

jurídico de evitar a consumação de dano ao meio ambiente” e, ainda, preleciona que “a 

prevenção não é estática; e, assim, tem-se que atualizar e fazer reavaliações, para poder 

influenciar a formulação de novas políticas ambientais, das ações dos empreendedores e das 

atividades da Administração Pública, dos legisladores e do Judiciário”. (MACHADO, 2014. 

p. 114 e p.119) (Grifo Nosso) 

Para o mesmo autor, o princípio da precaução é entendido como aquele que é capaz de 

agir sobre a ousadia, mas sem desprezar a prudência. Assim pode ser uma hipótese ainda não 

constatada, para Machado a precaução age sobre o incerto, sobre a dúvida científica. Entende, 

assim que:  

 
Ousar é querer avançar em terrenos ainda inexplorados. A ousadia normalmente não 
é repetitiva, mas inovadora. Ousar não significa ser imprudente; não se tem, 
contudo, os resultados assegurados. É possível conciliar prudência com ousadia. O 
ousado prudente não despreza as experiências passadas, pois se assim o fizer tem 
possibilidade de fracassar. A ousadia para ter desenvolvimento, planeja, levando em 
conta os perigos desconhecidos e os riscos desconhecidos e incertos. A ousadia 
meritória assume arriscar, sem prejudicar ou ocasionar a probabilidade de lesar 
valores essenciais para uma comunidade, ou para o meio ambiente, os seres 
humanos, a fauna e a flora. (MACHADO, 2014. p. 108) 

 

Mas a comunidade científica sempre se preocupou em afirmar que o melhoramento 

genético das plantas, desde o surgimento da Genética por meio dos estudos de Mendel, em 

1865, passando pelos centros de germoplasma de Nikolai Vavilov, até os tempos atuais, com 

a engenharia genética, compartilha do mesmo objetivo: desenvolver variedades mais úteis ao 

homem. Esqueceu-se, entretanto, de que não é possível proceder ao melhoramento de plantas 

sem considerar as evidências sobre os acontecimentos provocados pela erosão genética. 

Define-se erosão genética como a perda de variedades das espécies, sejam elas 

animais ou vegetais. Ocorre erosão genética no momento em que o homem altera a natureza, 

mas não se apercebe dos descontroles da biodiversidade causados quando há maior 

vulnerabilidade em um mesmo grupo vegetal ou animal.  

 Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

– FAO:  

 
Genetic erosion is a process that refers to a change in genetic diversity over time, 
and as such is difficult to specify in an index or indicator. To monitor changes in the 
rate of genetic erosion strictly requires directly comparable if not identical measures 
of the state of a system at several points in time. Alternatively, it is possible to 
measure the major agents of erosion (e.g. deterioration or destruction of 
habitat due to urbanization, land clearing, overgrazing, salinization, drought, 
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climate change, etc). However, such indirect measures are very broad and have 
other and possibly more profound impacts than causing loss of diversity. (FAO, 
2008. p. 13) (Grifo Nosso)22. 

 

A variabilidade genética é fundamental para que haja continuidade das espécies. Esta 

variabilidade tem a função de preparar os indivíduos para que os mesmos possam se adequar 

às modificações dos ecossistemas ao longo das gerações.  Importa lembrar que a perda de 

variedades de espécies evolui para uma futura perda de biodiversidade, o que é de efeito 

extremamente danoso para os seres vivos. 

Há um tempo remoto, a erosão genética era causada por processos naturais, 

principalmente por processos devidos às mudanças do clima. Porém, atualmente, a ação do 

homem tem sido preponderante no tocante à velocidade da perda da biodiversidade. 

Atos tais como o desmatamento, grande quantidade de pastos para o cultivo de 

monoculturas, uso indiscriminado de pesticidas, fertilizantes, além dos conflitos humanos 

mundiais, tais como grandes guerras e revoluções civis são agentes da destruição de habitat e 

consequente destruição da diversidade ambiental contida neles. 

Também é claro que a conservação de recursos genéticos naturais sem nenhum 

aproveitamento não tem sentido. A conservação de tais recursos deve ter um claro propósito; 

desde alimentos, remédios, forragens ou até mesmo rações.  

Sobre a erosão genética, Ademir Diniz Neves, professor da Faculdade de Ciências 

Sociais e Agrárias de Itapeva, em São Paulo, em estudo durante o ano de 2014, apontou a 

contraposição entre o melhoramento de plantas face à redução da variabilidade genética. 

Afirma o Professor Doutor: 

 
Nos últimos 100 anos, houve significativa redução da variabilidade genética das 
plantas identificadas como superiores, representando um sério risco para a 
sustentabilidade da agricultura. Embora o fenômeno da erosão genética possa ser 
reversível, ações devem ser tomadas para prevenir ou minimizar as suas causas 
como, por exemplo, a conservação da variabilidade genética via formação de bancos 
de germoplasma. (NEVES, 2014. p. 03) 

 

                                                 
22 A erosão genética é um processo que se refere a uma mudança na diversidade genética ao longo do tempo, e 
como tal, é difícil especificar em um índice, ou por meiode um indicador que monitore mudanças na taxa de 
erosão genética. Como alternativa, é possível medir os principais agentes de erosão (por exemplo, deterioração 
ou destruição de habitat devido à urbanização, desmatamento, pastoreio excessivo, salinização, secas, mudanças 
climáticas, etc.). No entanto, tais medidas indiretas são muito amplas e existem outras possibilidades, mais 
profundos impactos causadores de perda da diversidade. (FAO, 2008. p 13) (Tradução Nossa) 
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A erosão genética aumenta a vulnerabilidade das famílias rurais com a variação de 

preço das culturas que mina a estabilidade de subsistência das populações economicamente 

marginalizadas, principalmente nos países em desenvolvimento.  

Por outro lado, desconsiderada a erosão genética, a Biotecnologia moderna, por 

meiode seus investimentos em pesquisas ajustadas à comercialização dos transgênicos, veio 

com o compromisso de reduzir o uso de fertilizantes, defensivos agrícolas, além de quê o 

melhoramento genético das plantas teriam como consequência o aumento da produtividade, a 

resistência das sementes às pragas e às doenças, além do valor nutricional dos alimentos pela 

utilização de sementes de última qualidade. A esperança da Biotecnologia moderna era 

desmistificar o ocorrido com um evento famoso na produção de alimentos -  a Revolução 

Verde. 

2.4.2  A Revolução Verde 

A evolução do conhecimento da química e da biologia trouxe para o setor agrícola 

um novo paradigma tecnológico iniciado a partir da década de 196023, a denominada 

Revolução Verde, que abusou do uso de fertilizantes e pesticidas, ou seja, abusou dos 

insumos químicos no campo.  
Figura  3 

Consumo mundial de pesticidas e volume de negócio 

 
Fonte: FAO, 2010 

 

O cientista William Gown, em 1966, em uma conferência em Washington – EUA 

demonstrou o que seria a Revolução Verde. A Agencia Ibero-americana para La Difusión de 

                                                 
23 Dados disponíveis no site da FAO - ONU (2010).  
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La Ciencia y Biotecnologia publicou no ano de 2010, mais precisamente no dia 19 de julho, 

artigo sobre o assunto que auxilia na definição e no entendimento dos desdobramentos da 

Revolução Verde. 

Revolução Verde, segundo a pesquisadora Carolina Otaviano: 

 
[...] é considerada como a difusão de tecnologias agrícolas que permitiram um 
aumento considerável na produção, sobretudo em países menos desenvolvidos, 
que ocorreu principalmente entre 1960 e 1970, a partir da modernização de 
técnicas utilizadas. Embora tenha surgido com a promessa de acabar com a fome 
mundial, não se pode negar que essa revolução trouxe inúmeros impactos sociais e 
ambientais negativos. (OTAVIANO, 2010) (Grifo Nosso) 

    

Na verdade, com a aplicação da Revolução Verde, havia a pretensão de que as 

pesquisa com sementes, o uso de fertilização e a utilização de um correto maquinário, a 

produção agrícola aumentaria com o uso de sementes certas para solos corretos, pois as 

sementes seriam modificadas em laboratórios para se tornarem resistentes a pragas.  

Como o programa da Revolução Verde estava intimamente relacionado ao uso de 

insumos como fertilizantes, agrotóxicos, máquinas agrícolas, com a ideologia de cessar a 

fome no mundo, grandes grupos empresariais, como o grupo Rockfeller, com sede em Nova 

Iorque, EUA, teve seu fortalecimento com o lucro de vendas de “pacotes” de insumos 

agrícolas e sementes, principalmente para países como a Índia e o Brasil.  

A intenção da proposta da Revolução Verde foi dar uma resposta com o 

desenvolvimento de tecnologia para a escassez de alimentos que assolava o mundo e que foi 

ameaça iminente no período após a Segunda Guerra Mundial, de acordo com a FAO. Tal 

revolução transformou práticas agrícolas em muitas regiões, onde os principais hábitos 

alimentares eram o arroz, o trigo e o milho. 

A FAO (2005), em informe sobre a Revolução Verde, afirmou que, em meados da 

década de 1950, cerca de 2.000 toneladas de pesticidas foram utilizadas anualmente na Índia. 

Em meados dos anos de 1980, foram mais de 80.000 toneladas. 

Green Revolution, como era chamado internacionalmente o fenômeno, tinha enfoque 

em uma agricultura de monoculturas geneticamente uniformes, onde a dependência dos 

pesticidas era muito alta. Diferentemente, as práticas agrícolas tradicionais incluíam a 

chamada rotação de culturas para proteção das variedades, isso quando não apostavam na 

policultura. Não que isso não sej possível com a cultura dos transgênicos, porém, a rotação é 

feita com sementes transgênicas de outras culturas.   
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Apesar da rotatividade entre os transgênicos, observou-se a contaminação do solo 

por meio dos pesticidas e apenas as sementes que eram tratadas em laboratório construíam 

resistência a pragas e doenças. Tal ocorrência acabou por levar agricultores tradicionais a 

adotarem o novo sistema.  

Os agricultores tradicionais começaram a investir em novas máquinas agrícolas, 

depois de adotarem a compra de “pacotes” que continham, além do maquinário,  sementes, 

quando tinham condições econômicas para investir. Quando não era possível o investimento 

imediato, bancos em acordos com grandes companhias começaram a liberar empréstimos 

financeiros para proporcionar que aqueles agricultores menos favorecidos economicamente 

pudessem adquirir meios para comprar novos fertilizantes, novas sementes, créditos de água24 

para uso dos canais e materiais para bombas elétricas utilizadas em poços tubulares, como era 

o caso da Índia.  

Foi criado um sistema de marketing para que aqueles pequenos agricultores 

passassem a vender suas colheitas, muitas vezes, a serviço dos grandes grupos vendedores de 

sementes e maquinários, pois tal atitude contribuía para que os mesmos conseguissem quitar 

os empréstimos com os bancos parceiros dos grandes grupos, como o grupo Rockfeller 

Company25, sediado nos Estados Unidos. 

Intensificou-se, assim, a abordagem comercial da Revolução Verde que teve a 

produção agrícola, em várias cidades pelo mundo, aumentada. Apresentar-se-á neste trabalho 

a cidade de Punjab, na Índia, como símbolo deste momento da agricultura, que aumentou a 

produção de arroz de 1.932 toneladas em 1960, para 260.000 toneladas trinta anos mais tarde. 

O fenômeno mudou a característica de vários países em desenvolvimento; o auge da 

Revolução Verde ocorreu quando da saída da agricultura de subsistência para a agricultura 

comercial. 

Apesar de algumas benesses, a Revolução Verde que proporcionou um alavancar do 

comércio, da área econômica no setor agrícola, também proporcionou impactos negativos ao 

                                                 
24 De acordo com Vandana Shiva, os agricultores da Índia pagavam pelo uso da água para uso dos canais por 
meio de trabalho na indústria de sementes. (SHIVA, 2016) 
25 A empresa Rockfeller Foundation, incorporação do Grupo Rockfeller de Agronegócio, está, ainda 
hodiernamente, fazendo propaganda de uma nova Revolução Verde na África. Em meados dos anos 1970, 
Rockfeller, incluindo a Fundação Rockefeller, desempenhou papel decisivo de como os acontecimentos se 
desdobraram ao longo das próximas duas décadas. Esta reorganização começou sob a presidência de Richard 
Nixon como a pedra angular de sua política agrícola; o livre comércio foi o mantra, comerciantes de grãos 
corporativos foram os beneficiários, e a agricultura familiar tinha que ser reduzida para que gigantes do 
agronegócio pudessem assumir o comércio vindouro. Arruinar a agricultura familiar era o plano para remover 
um "excesso [de] recursos humanos". Era a chamada  "forma velada do Imperialismo alimentar", como parte de 
um esquema para os EUA se tornarem "o celeiro do mundo". 
 Disponível em: www.nexuxmagazine.com Acesso em: 21 mar. 2016. 

http://www.nexuxmagazine.com
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meio ambiente: no solo e na água, principalmente. Mas, foi prejudicial também à saúde 

humana.  

Importante citar o exemplo do ocorrido em Punjab, que foi o exemplo adotado 

também pela FAO sobre o tema, além de estudo específico feito por Vandana Shiva no livro 

The Violence of the Green Revolution, livro por meio do qual o presente estudo foi 

construído. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura afirma 

que toda a agricultura comercial tende a reduzir o natural, pois a agricultura comercial 

modifica a natureza de forma previsível, o que não ocorre naturalmente. (FAO, 2005).  

Entre aquilo que é possível chamar de insultos ecológicos causados, foram 

identificados, durante a Revolução Verde, na Índia, a degradação do solo, o uso excessivo de 

água, envenenamento por biocidas (pesticidas e herbicidas) e a diminuição da diversidade 

genética.  

O solo tem sua fertilidade reduzida a partir do momento que não é dado o tempo 

necessário para a recomposição de seus nutrientes. Isto ocorre porque, se as culturas são mais 

fortes e reproduzem mais rápido, o solo fica livre para um novo plantio de uma nova espécie 

ou de uma nova semente da mesma espécie. Ademais, estudos comprovam que a falta de 

culturas no inverno ou a cobertura de água constante, como ocorre no caso do plantio do 

arroz, esgota o conteúdo de micronutrientes do solo. Fertilizantes são utilizados em 

quantidades cada vez maiores, já que não há meio natural da substituição da fertilidade do 

solo. Outra preocupação no que diz respeito ao solo deu-se pela salinização do mesmo. 

O aumento do uso de herbicidas provocou a redução de resistência às pragas e às 

doenças da terra. Ao reduzir os organismos de ocorrência natural, os insumos químicos 

permitiram que as doenças se acumulassem nos solos. 

Sobre a água, a Revolução Verde foi responsável pelo esgotamento e poluição da 

água em todo o solo indiano. As culturas irrigadas eram feitas por meiode bombeamento de 

água dos lençóis freáticos por bombas denominadas bombas centrífugas. Inicialmente, era 

preciso um furo de 20 a 30 pés26 para atingir o lençol freático; mais tarde, para alcançar os 

lençóis era necessário um furo de 120 pés. Essas foram experiências também das cidades de 

Patti, District Amritsar e Punjab, todas na Índia. 

Águas pesadas de fertilizantes, pesticidas e herbicidas que foram desenvolvidos para 

matar pragas e ervas daninhas que ameaçavam as colheitas, tornaram-se um perigo para a 

saúde dos agricultores que trabalhavam com os agentes químicos, além de serem prejudiciais 

                                                 
26 1 pé = 0,3048m . De acordo com o site www.converworld.net.  

http://www.converworld.net
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para a população em geral. É sabido que muitos agentes químicos componentes de herbicidas 

utilizados em países em desenvolvimento eram proibidos nos países dos quais foram criados.  

As toxinas utilizadas, segundo Vandana Shiva, contribuem para o caminho da 

contaminação por meio de alimentos. Na Índia, um estudo da Organização Mundial da Saúde 

– OMS sobre alimentos confirmou que 30% dos alimentos, incluindo cereais, ovos e vegetais, 

excederam os níveis tolerados de DDT e BHC; assim como ambos foram encontrados em 

todas as 75 amostras de leite materno coletadas em mulheres de Punjab. (SHIVA, 1991)27.  

Sobre a diversidade genética, uma vez que a Revolução Verde significou a época do 

reinado das monoculturas, Shiva alertou em seu livro para a perda em grande escala da 

diversidade genética vegetal e para a erosão da biodiversidade. Segundo a autora, a 

propagação da agricultura moderna e a introdução de novas variedades de culturas de 

sementes biotecnológicas são a principal causa da perda de variedade genética. Cultivares 

individuais de arroz, por exemplo, a planta de arroz IR3628 veio a cobrir grande parte dos 

campos, arroz indicado para reduzir custos por ser resistente a insetos, mas a infestação dos 

campos se espalhou rapidamente.  

Em outra parte do mundo, os peixes, que costumavam conviver com o arroz 

plantado, começaram a ser eliminados; formavam, juntamente com o arroz, um conjunto 

valioso de proteínas necessárias da dieta humana. Estes são os maus rastros deixados pelos 

herbicidas. Vandana Shiva traçou o panorama da história e dos efeitos da introdução da 

Revolução Verde na província indiana de Punjab.  

No livro The Violence of the Green Revolution, Shiva apresenta um estudo realizado 

pelos cientistas da Punjab Agricultural University referente aos anos de 1978 e 1979 sobre os 

impactos da Revolução Verde na utilização do solo, bem como demonstra dados da mesma 

instituição no que tange à erosão genética provocada pela ausência de micronutrientes no 

solo.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Os dados foram retirados do livro de Vandana Shiva intitulado The Violence of Green Revolution , publicado 
pela primeira vez em 1991. 
28 O gene da macho-esterilidade genética do arroz mais utilizado é um mutante da cultivar de arroz irrigado  
IR36, obtido por meiode mutagênico químico. Esse mutante carrega um alelo recessivo (ms) que em homozigose 
(msms) induz à esterilidade dos grãos de pólen. (PRESTES, 2013. p. 18)(Grifo Nosso) 
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FIGURA 4 
Deficiência de micronutrientes do Estado de Punjab 
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FIGURA 5 
UTILIZAÇÃO DA TERRA 
(PUNJAB STATE) 1978-79 

The Violence of The Green Revolution , 1993. p. 87 
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A proposta da Revolução Verde, inicialmente, era a substituição de cultivos ou 

policultivos de alimentos tradicionais por rotação de monoculturas de variedades de arroz e de 

trigo. E, depois de tantos anos de iniciado tal projeto, os resultados não foram satisfatórios. 

Sobre a Revolução Verde, em 2012, Vandana Shiva, em entrevista sobre o assunto considerou 

que: 

 
O suposto milagre da Revolução Verde é um dos grandes motivos para o 
desaparecimento de nossos lençóis freáticos, bem como da água utilizada na 
superfície terrestre em áreas que nunca deveriam ter passado por irrigação intensa. A 
mudança de um sistema de irrigação prudente, de uma agricultura dependente da 
chuva, de safras resistentes à secas, de brotos nutritivos, tudo isso foi substituído 
pelas monoculturas de trigo árido e de variedades de arroz que arruinaram não 
somente os aquíferos da Índia, mas aqueles existentes em todo o mundo. Além 
dessas, há novas ameaças vindas dos planos de privatização da água financiados 
pelo Banco Mundial. (SHIVA, 2012) 

 

É necessário atentar para o fato de que os problemas identificados com o fato 

ambiental denominado Revolução Verde, aconteceu por meio dos efeitos criados na utilização 

da  engenharia genética desproporcionalmente durante o plantio de grandes monoculturas (uso 

de grande quantidade de herbicidas) e da erosão genética pela ausência de estudos 

considerando a sustentabilidade, mas também pela grande utilização de pesticidas, que  ainda 

estão presentes na degradação dos solos.  

O uso de pesticidas também provocou uma tolerância maior dos insetos aos agentes 

químicos; insetos dos quais se queria ficar livre acabaram por se tornar mais resistentes. E, 

ainda, a desconsideração da diversidade biológica acabou por provocar a vulnerabilidade dos 

ecossistemas. André de Paiva Toledo (2015), sobre a necessidade de conservação dos 

recursos biológicos na natureza, entende:  

 
A conservação dos recursos biológicos é considerada vital para a humanidade. Sua 
importância foi reconhecida após as primeiras manifestações sensíveis de 
desequilíbrios ambientais resultantes da dialética material entre o homem e a 
natureza. O desenvolvimento instável da tecnologia para a exploração de matérias-
primas naturais tornou possível a acumulação de ferramentas de manipulação 
racional da configuração da natureza. Essa acumulação de resultados das 
manipulações sobre os recursos naturais tem revelado, desde os anos de 1960, suas 
primeiras consequências prejudiciais, que tem ameaçado o equilíbrio ambiental. 
(TOLEDO, 2015, p. 180).    

 

 

Interessante notar que, segundo a autora Vandana Shiva, pesquisada de maneira 

incessante para a construção da primeira parte desta pesquisa, a sociedade evoluiu seus 

pensamentos desde a Revolução Verde até os dias atuais. Naquilo que diz respeito à 
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sociedade, hodiernamente, é possível verificar danos causados pelos alimentos tóxicos ao 

organismo humano, mas é notada também a consciência ecológica da sociedade moderna.   

Ainda é preciso considerar que a ecologia não é um tema isolado, mas um dos 

fundamentos da existência humana e das economias. Necessário é dar uma chance à 

sustentabilidade e atentar para os tratados internacionais e para as normas do direito interno 

dos Estados a fim de remontar uma nova visão de futuro para as gerações vindouras.   
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3 CONFERÊNCIAS E PRINCÍPIOS INTERNACIONAIS: UMA LEITURA À LUZ DA 
BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E DAS SEMENTES TRANSGÊNICAS 

 

Desde o início, o presente trabalho objetivou o estudo das sementes, da agricultura e 

a investigação da ciência biotecnológica. Procura-se compreender como a biotecnologia 

conseguiu avançar no planeta por meio da missão principiológica de que seria a salvação da 

humanidade para que o homem não morresse pela falta de alimentos.  

Assim, preponderante se faz ajustar o uso da biotecnologia agrícola e do seu objeto 

que são as sementes transgênicas ao estudo dos princípios ambientais estabelecidos em 

conferências internacionais e tratados ratificados por vários países. Países fornecedores de 

tecnologia ou receptores da mesma, no que tange aos recursos genéticos vegetais, precisam 

atentar-se à finalidade de harmonização do desenvolvimento científico e do direito do homem 

a desfrutar de um meio ambiente sadio, não apenas com interesses nos vieses econômico e 

antropocêntrico, mas que deem direitos às presentes e futuras gerações.  

 

3.1 Primeiras Considerações  

 
Necessário se fez, com o estudo supracitado, atentar-se para o avanço científico, mas 

também para os problemas causados com a ocorrência das evoluções científicas e com as 

tragédias ambientais. Por isso, é imprescindível, a partir de então, continuar os estudos sobre a 

biotecnologia agrícola, já definida anteriormente, e sobre as sementes que são seu objeto, por 

meio da definição de um direito nascido nas últimas décadas do século XX: o direto 

ambiental; direito este que, por seu caráter pluridimensional, tutela a biotecnologia e seus 

“frutos” recentes.  

Entre as várias definições que já foram desenhadas a respeito de um direito novo, 

recente, como é o direito ambiental, adotar-se-ão aqui as definições dadas por três 

doutrinadores: Paulo de Bessa Antunes, Maria Luiza Machado Granziera e Paulo Affonso 

Leme Machado; definições estas que serão ajustadas ao advento da Biotecnologia agrícola 

bem como às suas propostas.  

Paulo de Bessa Antunes definiu o direito ambiental como uma “norma que, baseada 

no fato ambiental e no valor ético ambiental, estabelece os mecanismos aptos a disciplinar as 

atividades humanas em relação ao meio ambiente”. (ANTUNES, 2014, p. 6) (Grifo do autor).  

No entender de Maria Luiza Machado Granziera, o direito ambiental seria: 
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[...] o conjunto de regras jurídicas de direito púbico que norteiam as atividades 
humanas, ora impondo limites, ora induzindo comportamentos por meio de 
instrumentos econômicos, com o objetivo de garantir que essas atividades não 
causem danos ao meio ambiente, impondo-se responsabilização e as consequentes 
sanções aos transgressores dessas normas. (GRANZIERA, 2014, p. 6) 

 
  

Paulo Affonso Leme Machado conceitua diversamente o direito ambiental. No 

entendimento do professor, o Direito Ambiental é: 

 
[...] um direito sistematizador, que faz a articulação da legislação, da doutrina e da 
jurisprudência concernentes aos elementos que integram o ambiente. [...] O Direito 
Ambiental não ignora o que cada matéria tem de específico, mas busca interligar 
estes temas com a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de prevenção 
e de reparação, de informação, de monitoramento e de participação. (MACHADO, 
2015, p. 50-51)  

 

 

É de extrema pertinência o tratamento das três definições de direito ambiental 

supracitadas no âmbito da biotecnologia agrícola, uma vez que as mesmas são 

complementares e ajudam a fundamentar a observação sobre ser a biotecnologia  uma ciência 

multidisciplinar e que depende de um fato ambiental e de seu valor ético social para que 

sejam estabelecidos os mecanismos certos para julgar as atividades humanas em relação ao 

meio ambiente.  

Só depois de estabelecer o conjunto de regras jurídicas para aplicar a norma sobre as 

atividades humanas é possível perceber que o direito ambiental só ocorre e é factível quando 

todas as regras jurídicas estão postas, por meio de legislação, doutrina ou jurisprudência para 

sua aplicação efetiva. 

A partir das considerações feitas, passa-se ao estudo dos tratados e das convenções 

internacionais, por meio de seus princípios norteadores que sustentam a aplicação da 

biotecnologia na agricultura, das sementes e plantas modificadas geneticamente.  

Desta feita, importa tratar de princípios ambientais das Conferências Internacionais 

da ONU de 1972 e de 1992, respectivamente a Declaração de Estocolmo e a Declaração do 

Rio (Eco – 92), que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento tecnológico, 

comercial e ambiental, princípios estes que tentaram validar o avanço da Biotecnologia 

agrícola como a salvação da agricultura mundial.  

Além dos supracitados Documentos, tratar-se-á da Convenção sobre Diversidade 

Biológica e do Acordo TRIPS, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
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Relacionados ao Comércio, em inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights, da OMC.  

 

3.2 As Conferências, a Convenção e os Princípios Internacionais na biotecnologia 

agrícola 

 
No início do estudo analítico dos princípios que foram cunhados nas Conferências 

Internacionais, sejam estes princípios escritos nas Conferências das Nações Unidas ou nos 

acordos da Organização Mundial do Comércio, observou-se que todos eles estavam 

intimamente relacionados ao desenvolvimento, mesmo que não estivessem ajustados, de 

maneira direta, à melhoria do meio ambiente. Preliminarmente, a preocupação maior era que 

o desenvolvimento da ciência fosse um auxílio para a melhoria do ambiente humano, 

sustentado pela economia e pelo bem estar dos povos, como em Estocolmo, que teve o 

ambiente humano como título da Declaração de 1972.  

Mais tarde, vinte anos depois, com o avanço científico avassalador, preocupou-se 

com a inserção do homem em um meio ambiente equilibrado pelas forças econômicas, sociais 

e ambientais. A Eco-92 tratou de aplicar em convenções internacionais, pela primeira vez, o 

conceito de sustentabilidade.  

Não é possível tratar de organismos geneticamente modificados (OGM), conhecidos 

também como transgênicos, e da biotecnologia agrícola, sem abordar a maior organização 

internacional que rege o comércio entre os Estados e define regras para o comércio 

multilateral e bilateral29 entre eles. Esta é a Organização Mundial do Comércio – OMC, em 

inglês World Trade Organization30 (WTO). 

Como dito anteriormente, é necessário cuidar, no presente estudo, da Convenção 

sobre Diversidade Biológica - CDB, instrumento que será utilizado para interpretação e leitura 

do Acordo TRIPS, quando há necessidade de aplicação do mesmo. O TRIPS trata 

                                                 
29 A essência da OMC era a criação de um comércio multilateral entre os Estados, uma vez que a maioria dos 
membros da Organização, desde o início, foi de países em desenvolvimento. Porém, a União Europeia, 
principalmente, diante de tantos problemas de ajustes à legislação de outros membros da Organização, acabou 
por optar por acordos bilaterais, o que enfraqueceu as pretensões de criação de um mundo multipolar. Isto 
segundo dados do Parlamento Europeu. Disponível em: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.2.html  Acesso em: mai. 2016.  
30 World Trade Organization foi o nome dado ao antigo GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) de 1948. 
Era um acordo temporário inicialmente, que se estendeu de 1948 até 1994, que foi absorvido pela OMC, um 
conjunto institucional mais amplo e estruturado, segundo Hildebrando Accioly (2011). 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.2.html
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especificamente da propriedade intelectual, e será, aqui, interpretado no que tange à 

biotecnologia agrícola, à luz da CDB e de um de seus acordos, o Protocolo de Cartagena. 

Por tal reflexão, antes de tratar especificamente da OMC e do TRIPS, o estudo em 

tela necessita fazer menção aos documentos internacionais que darão fundamentação teórica 

para análise da evolução e modificação das sementes e do papel da biotecnologia moderna em 

tais eventos. 

 

3.2.1 A Declaração de Estocolmo e os princípios: sustentáculos da Biotecnologia agrícola 
moderna 

 

A Declaração de Estocolmo de 1972, intitulada como “Declaração de Estocolmo 

sobre o Ambiente Humano”, naquilo que abarca a necessidade do desenvolvimento da ciência 

informa, logo no início da Declaração, sobre o fato de ser o homem “obra e construtor do 

meio ambiente que o cerca” e de que “graças à rápida aceleração da ciência e da tecnologia, 

[...] adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras em uma escala sem precedentes, 

tudo que o cerca”. 
Em 1972, antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

na Suécia, já tinha sido dado o primeiro passo para o desenvolvimento da biotecnologia 

moderna.   

Está no texto da Declaração de Estocolmo que: 

 
1- Man is both creature and moulder of his environment, which gives him 
physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social 
and spiritual growth. In the long and tortuous evolution of the human race on this 
planet a stage has been reached when, through the rapid acceleration of science and 
technology, man has acquired the power to transform his environment in 
countless ways and on an unprecedented scale. Both aspects of man's 
environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and 
to the enjoyment of basic human rights the right to life itself.( UNEP, 1972) 31 
(Grifo Nosso) 

 

                                                 
31 1. O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca , o qual lhe dá sustento 
material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e 
tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração da 
ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala 
sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são 
essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o 
direito à vida em si mesma. (Tradução Nossa) (Grifo Nosso) (USP, 2010)  
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Os princípios norteadores do pensamento ambiental discutido na Suécia acabaram 

por iniciar o pensamento de mudanças nas atividades humanas principalmente no que tange 

ao petróleo, um dos principais motores do desenvolvimento mundial. Por meio da Convenção 

de Estocolmo, e dali por diante, desenhou-se o conceito de desenvolvimento sustentável. 

Podem, hodiernamente, alguns princípios cunhados em 1972 serem analisados como a mola 

propulsora para que muitas agroindústrias de grande valor econômico e de enorme 

conhecimento científico se sustentem no mercado agrícola global.     

Apesar de todas as limitações que foram impostas à Declaração de Estocolmo, esta 

constitui um importante documento de referência, obrigatório a todos aqueles que se 

interessam pela problemática a envolver o meio ambiente humano.  

É certo que a Declaração, documento final redigido a partir do encontro em 

Estocolmo de 1972, acabou por desenhar um contrassenso entre o desenvolvimento e a 

proteção ambiental. A Conferência retratou a discussão de questões ambientais, porém, 

preconizou em seus princípios, simultaneamente, medidas que provocavam a redução da 

contaminação do meio ambiente e, por outro lado, convalidavam a necessidade do 

desenvolvimento acelerado do processo industrial, principalmente, nos países em 

desenvolvimento. 

De maneira geral, a Declaração de 1972 teve um grande proveito no debate entre os 

Estados: todos os participantes da Conferência aceitaram a nova visão ecológica do mundo. 

Entre as recomendações acordadas no fim da discussão, de caráter estritamente ambiental, 

pode-se aproveitar, para o presente trabalho: a necessidade da manutenção de mostras 

representativas dos ecossistemas naturais nos chamados “bancos genéticos”, a proteção das 

espécies ameaçadas de extinção, o estabelecimento de listas dos agentes químicos mais 

perigosos, não só aqueles que são reversíveis em longo prazo, mas também aqueles 

irreversíveis. Pode-se aproveitar também a criação do Programa Mundial sobre o Meio 

Ambiente32, patrocinado pelas Nações Unidas e destinado a assegurar, em nível internacional, 

a proteção dos entornos dos Estados. 

                                                 
32 O PNUMA, principal autoridade global em meio ambiente, é a agência do Sistema das Nações Unidas (ONU) 
responsável por promover a conservação do meio ambiente e o uso e ficiente de recursos no contexto do 
desenvolvimento sustentável.Estabelecido em 1972, o PNUMA tem entre seus principais objetivos manter o 
estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramento; alertar povos e nações sobre problemas e ameaças 
ao meio ambiente e recomendar medidas para melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os 
recursos e serviços ambientais das gerações futuras.Com sede em Nairóbi, no Quênia, o PNUMA dispõe de uma 
rede de escritórios regionais para apoiar instituições e processos de governança ambiental e, por intermédio 
dessa rede, engaja uma ampla gama de parceiros dos setores governamental, não governamental, acadêmico e 
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A nova visão ecológica, anunciada a partir do texto da Declaração de 1972, está 

disposta no Princípio 1 que, de maneira efetiva, foi aquele que “inspirou” o texto da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

Segundo o Princípio 1, é direito do homem o “desfrute de condições de vida 

adequadas em um meio ambiente  de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e 

gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as 

gerações presentes e futuras”. Assim como a Constituição de 1988 do Brasil prevê em seu 

texto, no artigo 225, caput. O artigo 225 da Carta Magna brasileira aponta: “Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preserva-lo para as presentes e futuras gerações”. (BRASIL,1988) 

É interessante lembrar que, nos Princípios 2 e 3, o texto de Estocolmo além de tratar 

especificamente da necessidade de proteção do meio ambiente, coloca o mesmo a serviço do 

homem e a serviço do desenvolvimento que se tornou o pilar da Conferência. Admite o texto 

do Princípio 2 a necessidade de proteção da fauna e da flora, mas afirma a necessidade 

equivalente de que haja cuidado especial com as “amostras representativas dos ecossistemas 

naturais”, como já cuidava, desde os idos  de 1940, o cientista russo Nikolai Vavilov, já 

pensando nas futuras gerações. Pensamento que coaduna com a ideia do direito ambiental ser 

de uma nova dimensão, conhecida como transgeracional. 

No que tange ao Princípio 3, este trata especificamente do meio ambiente como 

matéria-prima para o desenvolvimento, já que afirma ser a restauração e melhoria da 

capacidade da terra requisitos para a produção de recursos vitais renováveis. Interessante 

notar que há um contraponto entre este princípio e o Princípio 8, que afirma ser indispensável 

o crescimento econômico e social, pois a partir deles assegura-se ao homem um ambiente de 

vida e de trabalho para que, na terra, sejam criadas condições para a melhoria de vida. Ora, 

seria a Biotecnologia a solução para o desenvolvimento econômico e social para assegurar 

trabalho e qualidade de vida?  

A resposta perece ter vindo de maneira certeira no Princípio 9 quando o mesmo traz 

a necessidade de sanar os defeitos, deficiências do meio ambiente de países subdesenvolvidos 

por meio da aceleração do desenvolvimento.  Afirma o supracitado princípio: 
 

                                                                                                                                                        
privado em torno de acordos ambientais multilaterais e de programas e projetos de sustentabilidade. 
(Informações do site https://nacoesunidas.org/agencia/pnuma/)   

 
 

https://nacoesunidas.org/agencia/pnuma/)
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Princípio 9 
As deficiências do meio ambiente originárias das condições de 
subdesenvolvimento e os desastres naturais colocam graves problemas . A 
melhor maneira de saná-los está no desenvolvimento acelerado, mediante a 
transferência de quantidades consideráveis de assistência financeira e tecnológica 
que complementem os esforços internos dos países em desenvolvimento e a ajuda 
oportuna que possam requerer. (ONU, 1972) (Grifo Nosso) 

  

 Depois de décadas da Declaração de Estocolmo, empresas transnacionais ou 

multinacionais com filiais em países em desenvolvimento, como a Bayer Company, 

Monsanto e DuPont Pioneer apresentam, atualmente, propagandas informativas em seus sites 

institucionais que parecem terem sido  fundamentadas na Declaração de 1972. 

As observações do conteúdo nos sites das empresas demonstram a preocupação das 

mesmas com a escassez de alimentos e a influência que exercem na biotecnologia agrícola 

para produzir mais e de forma rápida para que o mundo não sinta a falta de alimentos, como 

demonstrado pela Monsanto na Figura 6.  

Serão apresentados textos disponíveis nas páginas oficiais das empresas dos anos de 

2015 e 2016. Apesar de afirmarem fazer propaganda do desenvolvimento sustentável, as 

grandes empresas parecem terem sido ajustadas de forma intrínseca aos objetivos de um 

crescimento acelerado objetivando maior capital. 

A Monsanto do Brasil afirma que:  

 
[...] em todo o mundo, as pessoas dependem da agricultura e do esforço dos 
agricultores para as suas necessidades mais básicas. Com a previsão de que a 
população global cresça 40% nas próximas décadas, a agricultura precisará se tornar 
mais produtiva e mais sustentável para acompanhar demandas crescentes. 
A agricultura sustentável é a essência da Monsanto. Estamos comprometidos com o 
desenvolvimento de tecnologias que permitam aos agricultores produzirem mais e 
conservarem mais recursos naturais, que são essenciais para o seu sucesso.  
Produzir mais. Conservar mais. Melhorar vidas. Isso é agricultura sustentável. E a 
Monsanto tem tudo a ver com isso. (MONSANTO DO BRASIL, 2016) 

 

 

Segundo a Bayer Company, ao apresentar o aperfeiçoamento de cultivos, o objetivo 

da empresa é crescer rapidamente: 

 
Crop Science 

 
A Bayer é a terceira maior empresa de insumos agrícolas inovadores do mundo e 
visa ajudar a tornar a economia agrícola mais produtiva. Nosso objetivo é 
crescermos mais rapidamente que o mercado, concentrando-nos na geração de um 
crescimento sustentável, por meio da inovação e de uma abordagem ao 
mercado centralizada no cliente. 
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A estratégia da Crop Science é baseada em quatro elementos-chave:  
Aperfeiçoar o portfólio da Proteção de Cultivos, desenvolvendo soluções mais 
integradas para as principais culturas;  
Aumentar a centralização no cliente, juntamente com toda a cadeia de valor; 
Liderar o caminho da inovação na proteção química e biológica das culturas e 
das sementes e do maior desenvolvimento do cultivo digital; 
Expandir nosso impacto em matéria de sementes – especialmente de soja e trigo 
– por meio de outras aquisições, contratos de licenciamento e parcerias. 
(BAYER CO. 2015) (Grifo Nosso) 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Monsanto do Brasil, 2016. 

 

 

A empresa DuPont Pioneer afirma sua produção e patenteamento genético das 

sementes para maior produtividade:  

 

 

 
Genética Produtos Marca Pioneer®  
 Sendo uma ferramenta muito importante para o alcance de maiores produtividade, 
o melhoramento genético da DuPont Pioneer vem, ano após ano, entregando 
híbridos que incrementam as produtividades dos produtores brasileiros.  
Um dos elementos fundamentais para todo programa de melhoramento é ter 
diversidade na base genética. Contando hoje com centenas de estações de pesquisa 
no mundo, a DuPont Pioneer vem desenvolvendo linhagens e híbridos para as mais 

FIGURA 6 
OS EFEITOS DOS MARCOS AGRÍCOLAS SOBRE A 

POPULAÇÃO MUNDIAL  
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diversas situações de produção do globo. Com isso, podemos contar com um dos 
maiores e mais completos bancos de germoplasma do mundo .  
Outro ponto importante de um programa de melhoramento é saber as necessidades 
dos produtores. Há mais de 40 anos, a DuPont Pioneer vem fazendo pesquisa no 
Brasil, onde, safra após safra, vem buscando entender as necessidades do produtores 
para entregar produtos que agreguem valor na sustentabilidade dos produtores 
rurais. 
O objetivo primordial dos diferentes programas de melhoramento em cada uma das 
estações de pesquisa da DuPont Pioneer no Brasil é sempre o aumento de 
produtividade. Entretanto, para cada diferente zona ambiental temos diferentes 
objetivos para desenvolver híbridos que entreguem segurança na produtividade dos 
produtores. 
Outro ponto muito importante para o lançamento de híbridos de forma segura é a 
capacidade de teste ou ensaios em nível de campo. A pesquisa da DuPont Pioneer 
tem equipamentos de última geração e pessoas altamente qualificadas, elementos 
que nos diferenciam no mercado para desenvolver um híbrido para o produtor com 
segurança e confiança. 
Assim, agregando um banco diverso de germoplasma com o reconhecimento de 
diferentes ambientes, bem como o conhecimento das necessidades dos produtores, 
temos a certeza de que ano após ano, estamos entregando produtos que realcem o 
árduo trabalho do produtor. (DUPONT PIONEER, 2016) (Grifo Nosso)  

 

 

3.2.2 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

 

Diferentemente daquilo que se mostrava vinte anos antes, em 1972, a Conferência da 

ONU de 1992, conhecida como Eco-92, foi iniciada com um objetivo diferente daquele 

estampado na Declaração de Estocolmo. Enquanto em Estocolmo era feita a  abordagem de 

um crescimento acelerado, mas dando lugar ao meio ambiente pela primeira vez, a Declaração 

do Rio contribuiu para o fortalecimento, em âmbito internacional, da expressão 

desenvolvimento sustentável33, já referida no Relatório Brundtland. 

O centro da discussão passou a ser a cooperação dos Estados para a melhoria e o 

resgate do meio ambiente e do homem frente ao desgaste de recursos do planeta com o 

acelerado desenvolvimento implementado nas décadas anteriores. (Importante lembrar que a 

Revolução Verde já agredia o solo e as sementes anteriormente à Conferência de Estocolmo). 

A preocupação da Eco-92 passou, desde o início, pelo ajuste de níveis diferentes de 

cooperação que agregou sociedade e indivíduos nas discussões ambientais propostas em pauta 

pelos chefes dos Estados. Logo no primeiro princípio, a Declaração apontou para o fato de 

                                                 
33 A expressão “desenvolvimento sustentável” foi aplicada, pela primeira vez, em 1987, apesar de já 

ter sido debatida em 1972, na Convenção de Estocolmo. Na época falava-se em “ecodesenvolvimento”. Mas, em 
1983, a ONU indicou, para chefiar a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, a primeira-ministra da 
Noruega, Gro Harlem Brundtland. O papel da então primeira-ministra seria o de aprofundar  propostas mundiais 
na área ambiental.  
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que “os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”. 

(ONU, 1992) (Grifo Nosso) 

A expressão desenvolvimento sustentável já foi definida várias vezes. Mas, 

apresenta-se aqui a definição dada pelo Relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum – mais 

pertinente com o estudo proposto sobre o tema do desenvolvimento. No Relatório, definiu-se 

a expressão como “um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 

direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às 

necessidades e aspirações humanas”. (ONU, 1987) 

Também importa a definição dada pela organização internacional mundialmente 

reconhecida, World Wildlife Fund – WWF, em português “Fundo Mundial para a Natureza”. 

Para a WWF, desenvolvimento sustentável é “o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das 

futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro”.  (WWF, 

2016)  

A ideia do desenvolvimento sustentável aparece em muitos princípios da Eco-92 

permeando toda a Declaração do Rio. Preocupar-se com o desenvolvimento sustentável 

significa ter o cuidado com o meio ambiente, não devendo ser esse novo desenvolvimento 

confundido com o crescimento econômico apenas. Este último tem a tendência à 

insustentabilidade, que acaba por ser responsável pelo esgotamento dos recursos naturais 

necessários à manutenção da humanidade, pois exagera no consumo crescente de recursos 

naturais e de energia. 

 

3.2.2.1 Princípio da Precaução  

 
A Declaração de 1992 preocupa-se com o desenvolvimento sustentável, porém é 

necessário que se faça observação contundente no que tange ao Princípio 15, por estar a 

precaução intimamente relacionada com a biotecnologia e, mais precisamente, com as 

sementes transgênicas e os seus cultivos que alimentam ou podem vir a alimentar a população 

mundial.  
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O princípio da precaução disposto no Princípio 15 da Declaração do Rio (1992) 

atenta para não existir lugar para o crescimento per se, pois a finalidade do crescimento 

sustentável é a proteção ambiental por meio da sustentabilidade.  

A sustentabilidade ambiental se refere à administração eficiente e racional dos 

recursos naturais, de maneira tal que seja possível, por meio de ações sustentáveis, melhorar o 

bem-estar da população atual sem comprometer a qualidade de vida das gerações futuras. Por 

isso, a sustentabilidade ambiental requer que haja uma estrutura e coordenação entre as 

políticas públicas de médio e longo prazo. 

Vandana Shiva, ao tratar de sustentabilidade na obra Earth Democracy: Justice, 

Sustentabilty and Peace, reeditada em 2015, atenta para o fato de que:  

 
[...] We share this planet, our home, with millions of species. Justice and 
sustentainbility both demand that we do not use more resources than we need. 
Restraint in resource use and living within nature’s limits are preconditions for 
social justice. The commons are where justice and sustentability converge, where 
ecology and equity meet.34(SHIVA, 2015, p. 44) 
 
 

Segundo o Princípio 15, as “ameaças de danos graves ou irreversíveis, a ausência de 

certeza científica absoluta não será utilizada como razão para adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. (ONU, 1992)  

A precaução depende da sobriedade do uso dos recursos naturais, pois um 

desenvolvimento sustentável necessita de uso comedido dos mesmos, não havendo lugar para 

episódios de erosões genéticas ambientais, por prejudicar a justiça social e a equidade. Uma 

vez que não é observado o princípio da precaução, corre-se o risco de comprometimento das 

gerações vindouras, as quais procurou tutelar a Conferência do Rio de 1992. 

Quando a Eco-92 atentou para o princípio da precaução, até mesmo pelo fato de o 

meio ambiente já ter sido prejudicado pela Revolução Verde, pôde-se verificar que o 

entendimento inicial na proposta da Conferência da ONU estava em estreita consonância com 

a possibilidade de ameaça, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde do homem em 

uma situação de incerteza científica. Assim, era apropriada a tomada de medidas apropriadas 

e preventivas de possíveis danos. Contudo, hodiernamente, é possível afirmar que o princípio 

                                                 
34 Nós compartilhamos este planeta, nossa casa, com milhões de espécies. Justiça e sustentabilidade, ambas 
demandam que os não usemos mais recursos dos quais necessitamos. Moderação na utilização dos recursos e 
viver dentro dos limites da natureza são pré-requisitos para a justiça social. As comunidades estão onde a justiça 
e a sustentabilidade convergem, onde se encontram a ecologia e a equidade. 
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da precaução se tornou uma ferramenta valiosa na configuração de um novo paradigma para 

as políticas públicas requeridas pelos desafios presentes e futuros.  

Paulo Affonso Leme Machado, no que tange à interpretação do princípio da 

precaução atenta para que: 

 
Este princípio não se apresenta como uma genérica exortação à precaução com o fim 
de proteger o ambiente. Ao invés, ele tem um significado mais específico, querendo 
fornecer indicação sobre as decisões a tomar nos casos em que os efeitos sobre o 
meio ambiente de uma determinada atividade não sejam ainda plenamente 
conhecidos sob o plano científico. (MACHADO, 2015. p. 90) (Grifo Nosso) 

 

Para tratar de biotecnologia agrícola e de sementes transgênicas é necessário tratar 

também de precaução para que não haja prejuízo ao desenvolvimento sustentável. Deve ser 

considerado o grande número de agentes químicos que ainda se encontram remanescentes em 

solos de vários países desde a Revolução Verde, pois para uma aplicação coerente de um 

desenvolvimento sustentável, o meio ambiente deve ser visto pelo homem como alvo de 

preservação e solos degradados pela erosão genética não são passíveis de atender às futuras 

gerações.     

No entender do cientista Ramón Tamames: 

 
El principio de precaución (admitido por El Protocolo de Cartagena) es totalmente 
efectivo em matéria de pevención de salud pública. Pero em ocasiones se ha 
utilizado mal, aplicándolo como freno o barrera em matéria económica o de 
protección ambiental. [...] los argumentos em defensa del medio ambiente, de 
propriedad de patentes biológicas, o lós de contenido económico difícilmente calan 
o no en el ciudadano. (TAMAMES, 2003. p. 91). 35 

 

Porém, não é possível esquecer-se do fato de que o homem, em prol de um acelerado 

desenvolvimento, proposto na Declaração de 1972, para motivar a quantidade produtiva em 

desfavor da qualidade dos alimentos produzidos, aceitou por meio do uso desmedido da 

engenharia genética, degradar os solos, produzir a erosão genética e a erosão da 

biodiversidade. Além de transformar a essência da biotecnologia, que era o desenvolvimento 

de sementes de maneira rápida para alimentar uma população faminta, o homem acabou por 

aceitar a associação de bactérias e inseticidas na constituição de sementes. BESPALHOK F., 

                                                 
35 O princípio da precaução (admitido pelo Protocolo de Cartagena) é totalmente efetivo em matéria de 
prevenção da saúde pública. Mas, em algumas ocasiões, tem sido usurpado, aplicando-o como freio ou barreira 
em matéria econômica ou de proteção ambiental. [...] os argumentos em defesa do meio ambiente, de 
propriedade de patentes biológicas, ou aqueles de conteúdo econômico dificilmente interferem ou não 
diretamente no cidadão. (Tradução Nossa)  
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GUERRA e OLIVEIRA, cientistas da Universidade Federal do Paraná observam, na obra 

Melhoramento de Plantas: 

 
A soja Round up Ready® da empresa Monsanto possui resistência ao herbicida 
glifosato (Round up™). Esta resistência foi obtida pela introdução do gene EPSPS 
clonado da bactéria Agrobacterium tumefaciens estirpe CP4. A EMBRAPA possui 
um acordo comercial com a Monsanto e já lançou várias cultivares de soja 
resistentes ao herbicida glifosato. Nesse caso, a transferência do transgene foi feita 
através do método dos retrocruzamentos, utilizando a soja RR como pai doador e as 
cultivares da EMBRAPA como pai recorrente.  

[...] 
O uso de inseticidas é a forma mais comum de controle de pragas nas plantas 
cultivadas. A utilização de plantas transgênicas com resistência a insetos pode 
reduzir a necessidade de aplicação desses agrotóxicos, com consequente redução 
dos custos de produção. (BESPALHOK F., GUERRA e OLIVEIRA, 2011, p. 
20)(Grifo Nosso) 

 

Foi papel dado à Conferência da ONU, por meio da Declaração do Rio Sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, buscar um novo modelo de aproveitamento ambiental e novo 

paradigma para a obtenção da qualidade de vida.   

 

 
3.2.3 Convenção Sobre Diversidade Biológica (CDB): leitura da biodiversidade a partir da 

necessidade de manutenção dos ecossistemas para o desenvolvimento sustentável e do GBO 4 

 

 A Convenção sobre Diversidade Biológica é um instrumento jurídico internacional 

orientado a criar medidas para a conservação, o aproveitamento sustentável da biodiversidade 

e a repartição equitativa dos benefícios derivados de seus componentes. 

 De acordo com o site da organização não governamental “O Eco”, a CDB “trata de 

assuntos tais como os conhecimentos tradicionais, métodos alternativos de solução de 

conflitos, patentes, propriedade industrial, recursos genéticos e transferência de tecnologia”. 

(O ECO, 2014. p. 01)  

 Vladimir Garcia Magalhães lembra que o documento “surgiu em decorrência do 

intenso debate que foi se formando notadamente a partir dos anos 60 em relação ao meio 

ambiente e a sua proteção, assim como em relação a sua crescente importância política, legal 

e econômica”. (MAGALHÃES, 2011. p. 160) 

 A CDB tem três objetivos principais: a conservação da biodiversidade, a utilização 

sustentável de seus componentes e a partilha equitativa e justa dos benefícios provenientes da 
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utilização de recursos genéticos. Essas informações estão colocadas na página oficial da 

Convenção na Internet36. (CDB, 2016)  

Considerando os objetivos da CDB, Magalhães afirma que: 

 
[...] o desenvolvimento industrial e a expansão das atividades econômicas das 
empresas dos países desenvolvidos para os países menos desenvolvidos e com o 
meio ambiente mais preservado foram fatores determinantes para o aumento da 
escalada de destruição de vários ecossistemas muito importantes e expressivos no 
planeta, como as florestas tropicais. Paralelamente, o desenvolvimento científico de 
áreas como a ecologia permitiu entender e valorar melhor o significado desses 
ecossistemas e formular conceitos como o da biodiversidade referente à 
variabilidade de seres vivos e de seus complexos existentes em um determinado 
espaço geográfico. (MAGALHÃES, 2011. p. 160-161) 

 

Há décadas, vem sendo observado, em nível mundial, considerável redução da 

diversidade biológica como consequência de determinadas atividades humanas; as 

consequências vão desde a contaminação dos solos até o desmatamento. De acordo com uma 

avaliação do PNUMA, cerca de 24% de espécies, tais como mariposas, aves e mamíferos já se 

extinguiram do território de alguns países europeus. 

Trata-se de uma situação preocupante. Na verdade, uma biodiversidade adequada 

limita os efeitos de determinados riscos ambientais, tais como a mudança climática ou as 

pragas e parasitas. A biodiversidade é essencial para a manutenção em longo prazo da 

agricultura e da pesca, e constitui a base de vários processos industriais e de fabricação de 

novos fármacos. É importante relembrar, quando se analisa a CDB, que os Estados são 

responsáveis pela conservação de sua diversidade biológica e que necessitam da utilização 

sustentável de seus recursos biológicos. Além do mais, atualmente não é mais possível afastar 

o desenvolvimento das questões ambientais, uma vez que a economia mundial depende do 

meio ambiente saudável.  

No momento em que são estudadas as informações dadas na tabela “Sectores Del 

Mercado Que Dependen De Recursos Genéticos” e no gráfico “En Europa , Empleos 

Relacionados Con El Medio Ambiente”, observam-se os dados sobre a necessidade de tutela 

dos recursos genéticos em países em desenvolvimento, pois a diversidade genética desses 

países interessa a um importante setor: indústrias dos países desenvolvidos. Os dados 

apresentados são de estudos feitos pelo PNUMA e registrados na Revista Nuestro Planeta, 

Nuetra Vida, a revista oficial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

                                                 
36 Para maiores informações há disponibilidade das mesmas no  site: HTTPS://www.cbd.int/intro/default.shtml  

https://www.cbd.int/intro/default.shtml
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publicada no mês de maio de 2010. Dados enviados pelos Estados Unidos e do continente 

europeu. 

Na interpretação de dados, no artigo escrito por Georgina Langdale, a autora teve o 

cuidado de informar que por meio das informações da tabela, à primeira vista, talvez pareça 

que a diversidade biológica não guarda muita relação com a indústria, mas de fato muitas 

empresas e meios de vida (suportes materiais a existência)37 dependem dos recursos genéticos 

que a ela são fornecidos. Indústrias de bilhões de dólares como a indústria farmacêutica e a 

agrícola serão afetadas gravemente se a biodiversidade continuar em declínio.  

 Sobre o Quadro 1 disposto na página seguinte, é importante notar que, pelos dados 

apresentados, na Europa, um da cada seis empregos, no biênio 2007/2009, já dependia, de 

certa maneira, do meio ambiente e, na maioria dos países em desenvolvimento, a relação entre 

os ecossistemas e o emprego é bem mais ampla.  

A autora Georgina Langdale, na mesma publicação de 2010, ainda apontava os 

valores dos recursos genéticos, quando ensina que: 

 
Cada año el mundo pierde biodiversidad y servicios de ecosistemas cuyo valor 
supera la cantidad que se limpió en los bancos en el reciente crac. En el estudio la 
Economía de los Ecosistemas y la Diversidad Biológica (TEEB), patrocinado por el 
PNUMA, se calcula que si la deforestación y el cambio de uso de la tierra continúan 
como están en este momento, el mundo tendrá pérdidas de “capital natural” por un 
valor que se sitúa entre 1,3 y 3,1 billones de euros. Eso es más que el capital 
financiero que se limpió en los bancos de Wall Street y de la City de Londres en 
2008, el peor año de la historia de estos bancos. Y esto ocurrirá todos los años. Lo 
que pasa es que el capital natural es económicamente invisible, y ésa es una de las 
principales preocupaciones. La biodiversidad y los servicios que prestan los 
ecosistemas se han visto tradicionalmente como bienes publicos:que están 
disponibles para todos y que abastecen lo suficiente para todos. Estos servicios 
incluyen aire limpio, água dulce, riqueza de especies y los muchos otros servicios de 
los ecosistemas de los bosques, los humedales, los oceanos y otros ecosistemas. Pero 
suponer que son abundantes e ilimitados no refleja la realidad. Las continuas 
pérdidas de esas zonas naturales son importantes, y las consecuencias resultantes 
para el bienestar humano son palpables.(LANGDALE, 2010. p. 18) 38 

                                                 
37 A pesquisadora Odette Carvalho de Lima Seabra, da Universidade de São Paulo definiu no artigo Territórios 
de Uso:cotidiano e modo de vida o conceito de meios de vida. Mais informações disponíveis em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/revistacidades/article/viewFile/476/506  Acesso em: mai. 2016 
 
38 Cada ano o mundo perde biodiversidade e serviços de ecossistemas  cujo valor supera a quantidade que se 
perdeu nos bancos em recente “crac”. No estudo da Economia dos Ecossistemas e da Diversidade Biológica 
(TEEB), patrocinado pelo PNUMA, calcula-se que, se o desmatamento e a mudança do uso da terra continuarem 
como estão neste momento, o mundo terá perdas de “capital natural” por um valor que se situa entre 1,3 e 3,1 
bilhões de euros. Isso é mais do que o capital financeiro que se perdeu nos bancos de Wall Street e City de 
Londres em 2008, o pior ano da história desses bancos. E isto ocorrerá todos os anos. Acontece que o capital 
natural é economicamente invisível, e essa é uma das principais preocupações. A biodiversidade e os serviços 
prestados pelos ecossistemas têm sido vistos tradicionalmente como bens públicos: que estão disponíveis para 
todos e abastecem o suficiente a todos. Esses serviços incluem ar limpo, água doce, riqueza de espécies e os 
muitos outros serviços dos ecossistemas dos bosques, das zonas úmidas, dos oceanos e outros ecossistemas. 

http://revista.fct.unesp.br/index.php/revistacidades/article/viewFile/476/506
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TABELA 2 
SECTORES DEL MERCADO QUE DEPENDEN DE RECURSOS GENÉTICOS 

 
SECTOR 

 
Volumen del mercado 

(2006) 
(en dólares de los 
EE.UU) 

 
Observaciones 

Farmacéutico 640.000 millones 25% a 30 % obtenido a 
partir de recursos genéticos 

Biotecnología 
 

70.000 millones 
procedentes de empresas públicas 

solamente 
 

Muchos productos 
obtenidos a partir de recursos 

genéticos (enzimas, 
microorganismos) 

 
Semillas para 
la agricultura 

 

30.000 millones Todas obtenidas a partir 
de recursos genéticos 

Industrias 
relacionadas 

con el cuidado 
personal, la botánica, 

y la industria de 
alimentos y bebidas 

22.000 millones 
correspondientes a 

suplementos herbarios 
12.000 millones 

correspondientes a 
cuidado personal 
31.000 millones 

correspondientes a 
productos alimenticios 

 

Algunos productos son 
obtenidos a partir de 

recursos genéticos. 
Constituye el componente 

“natural” del mercado 
 

FONTE: REVISTA NUESTRO PLANETA, NUESTRA VIDA - PNUMA (EDICIÓN MAY 2010) 

 

 

 
QUADRO 1 

EN EUROPA , EMPLEOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
FONTE: REVISTA NUESTRO PLANETA, NUESTRA VIDA - PNUMA (EDICIÓN MAY 2010)   

                                                                                                                                                        
Mas, supor que são abundantes e ilimitados não reflete a realidade. As contínuas perdas dessas zonas naturais 
são importantes e as consequências resultantes para o bem estar humano são palpáveis.  

 



73 
 

 O PNUMA lançou, em 2015, no mês de abril, o Relatório do Panorama da 

Biodiversidade Global 4 (GBO 4) em língua portuguesa. Segundo o Relatório que contém 

informações sobre o tema biodiversidade e apresenta conclusões de relevância necessárias 

para que seja implementada a CDB, o presente trabalho vem apontar sob a égide do Relatório 

GBO 4, a necessidade da análise da Convenção.  

 O Sub-Secretário-Geral das Nações Unidas e Diretor Executivo do PNUMA, Achim 

Steiner, atual diretor executivo do PNUMA, fez questão de afirmar, na apresentação do 

Relatório GBO 4, os motivos para a preservação da biodiversidade. Segundo Steiner (2014, p. 

09): “a biodiversidade é a base da busca das economias desenvolvidas e em desenvolvimento. 

Sem uma saudável concentração de biodiversidade, os meios de subsistência, os serviços 

sistêmicos, os habitat naturais e a segurança alimentar podem ser gravemente prejudicados”.  

 Steiner ainda afirma que as atividades a serem controladas pela redução do 

desmatamento, na verdade, apesar de trazerem custos para os extrativistas  pela perda de 

oportunidades no setor (extrativista madeireiro e agrícola),  trazem benefícios, pois o 

montante é muito ultrapassado “pelo valor dos serviços ecossistêmicos oferecidos pelas 

florestas”. (STEINER, 2014. p. 10)  

 Ao tratar da CDB, em tempos atuais, é necessário que, na discussão, se tenha em 

mente as 20 Metas Da Biodiversidade De Aichi39. Tais metas são parte do Plano Estratégico 

para a Biodiversidade 2011-2020 da ONU que, por sua vez, é parte da Década da 

Biodiversidade das Nações Unidas40.  

 O GBO 4, formado por Estados-Partes da CDB, apresenta  medidas que não são 

“mágicas”; apresentam por meio de estudos, estratégias a serem adotadas a partir da 

observância das “múltiplas causas” que levaram e ainda levam à perda da biodiversidade. 

Medidas em vários âmbitos devem ser tomadas, tais como: “integrar os valores da 

biodiversidade às políticas públicas, alterar os incentivos econômicos, fazer cumprir as regras 

e regulamentos, envolver as comunidades indígenas e locais, as partes interessadas e o setor 

empresarial e conservar espécies e ecossistemas ameaçados”. (GBO 4, 2014. p. 10) Essas 

medidas foram suscitadas por Bráulio Ferreira de Souza Dias, Secretário Executivo da CDB. 
                                                 

39 20 Metas da Biodiversidade de Aichi:São as metas (princípios) acordados durante a 10ª Conferência das Partes 
da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-10), realizada na cidade de Nagoya, Província de Aichi, Japão, 
onde foi aprovado o Plano Estratégico de Biodiversidade para o período de 2011-2020. (Dicionário Ambiental, 
2014) 
40 Década da Biodiversidade das Nações Unidas: é o nome que foi dado pela ONU, compreendendo o decênio de 
2011-2020, para a aplicação do Plano Estratégico, que por sua vez, é feito de princípios – as metas de Aichi. As 
metas são extremamente importantes para a redução de danos e perda da biodiversidade, base para o 
desenvolvimento Adaptado às necessidades ambientais. A ênfase faz menção às questões de saúde, segurança 
alimentar e a conservação das águas. (ONU, 2014) 
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 À luz das normas da CDB, de 1992, o Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-

2020, por meio da quarta edição do Panorama da Diversidade Global, considera como missão, 

iniciada pela CDB e alavancada pelas discussões nas três edições dos encontros anteriores ao 

GBO 4 (GBO 1, GBO 2 E GBO 3), o objetivo de “viver em harmonia com a natureza”. A 

ONU objetiva também, com o Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020, “alcançar 

metas amplas de desenvolvimento sustentável durante esse século”. (GBO 4, 2014. p.12)  

 

3.2.3.1 Protocolo de Cartagena 

 
 O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança é um instrumento internacional que 

regulamenta a utilização de organismos vivos modificados – OVM, produto da biotecnologia 

moderna. Importante salientar que o referido Protocolo tem foco específico no movimento 

transfronteiriço dos OVMs ao promover a segurança da biotecnologia e o estabelecimento de 

normas e procedimentos que permitem a transferência segura, a manipulação e o uso dos 

organismos modificados. 

 O nome completo do documento é Protocolo de Cartagena sobre Segurança da 

Biotecnologia de Convenção da Diversidade Biológica. Cartagena é a cidade colombiana na 

qual, no mês de fevereiro de 1999, o protocolo foi originalmente programado com a 

finalidade de ser concluído e adotado. Mesmo com situações ainda pendentes, o Protocolo de 

Cartagena, depois de quase um ano, em janeiro do ano 2000, foi finalizado e adotado em 

Montreal, Canadá. Entrou em vigor no dia 11 de setembro de 2003. Sobre o documento, 

informa o site do Ministério do Meio Ambiente – MMA, no Brasil: 

 
O Protocolo estabelece um Mecanismo de Facilitação em Biossegurança para 
facilitar a troca de informações sobre OGMs e para dar suporte aos países quanto à 
implementação do Protocolo. [...] incorpora em artigos operativos o Princípio da 
Precaução, um dos pilares mais importantes desse instrumento e que deve 
nortear as ações políticas e administrativas dos governos.  [...] reflete o equilíbrio 
entre a necessária proteção da biodiversidade e a defesa do fluxo comercial dos 
OGMs. [...] instrumento essencial para a regulação do comércio internacional 
de produtos transgênicos em bases seguras. [...] instrumento de direito 
internacional que tem por objetivo proteger os direitos humanos fundamentais, tais 
como a saúde humana, a biodiversidade e o equilíbrio ecológico do meio ambiente. 
(MMA, 2015) (Grifo Nosso) 

 
 A engenharia genética de plantas, desde o início, foi conduzida à utilização crescente 

de organismos vivos modificados – OVM, mais conhecidos como OGMs. A CDB adotou o 
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Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança como um instrumento internacional vinculativo 

para que fossem, por meio dele, definidos requisitos mínimos para regular os movimentos 

transfronteiriços de OVMs/OGMs. 

 Segundo o site oficial da CDB, no mês de maio de 2014, o Protocolo de Cartagena já 

tinha sido ratificado por 167 países, aderindo as Partes ao objetivo principal de assegurar um 

nível adequado de proteção no domínio da transferência segura, manipulação e uso de seres 

vivos modificados, resultante da biotecnologia moderna. Para tal, devem ser levados em conta 

os riscos para a saúde humana, especificamente sendo concentrados tais riscos em 

movimentos transfronteiriços como dito alhures.  

 As Partes do Protocolo de Cartagena já se reuniram em quatro oportunidades. A 

reunião das Partes é conhecida pela sigla MOP (Meeting of Parties), foi realizada em 

Curitiba, Brasil, em 2006, ajustada à reunião da COP-8. Na MOP-3 que aconteceu no Brasil, 

foi solicitado às Partes que tomassem decisões sobre a importação de OGMs para que os 

mesmos, no caso de sua introdução intencional no meio ambiente, fossem precedidas por 

avaliações de risco cientificamente fundadas.  

Segundo o Artigo 15 do Protocolo, são necessárias técnicas reconhecidas para que haja a 

proteção da variedade biológica do solo que receberá as sementes transgênicas.  Assim 

estabelece o Artigo 15:  

 
Artigo 15 

AVALIAÇÃO DE RISCO 
1.  
As avaliações de risco realizadas em conformidade com o presente Protocolo serão 
conduzidas de maneira cientificamente sólida, de acordo com o Anexo III e 
levando em conta as técnicas reconhecidas de avaliação de risco .  
Essas avaliações de risco serão baseadas, no mínimo, em informações fornecidas de 
acordo com o artigo 8º e em outras evidências científicas a fim de identificar e 
avaliar os possíveis efeitos adversos dos organismos vivos modificados na 
conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, levando também em 
conta os riscos para a saúde humana.  
2.  
A Parte importadora velará para que sejam realizadas avaliações de risco para a 
tomada de decisões no âmbito do artigo 10. A Parte importadora poderá solicitar ao 
exportador que realize a avaliação de risco.  
3.  
O custo da avaliação de risco será arcado pelo notificador se a Parte importadora 
assim o exigir. (MMA, 2003)(Grifo Nosso) 

 
 

 O cuidado que o Protocolo de Cartagena tem com a avaliação de risco é 

completamente compreensível, se for salientada a observância da necessidade de avaliar os 

riscos por países que não acolheram, com clareza, o plantio de sementes transgênicas.  
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 O Anexo III do Protocolo de Cartagena estabelece que o objetivo da avaliação de 

risco é a determinação e avaliação dos possíveis efeitos adversos dos organismos vivos 

modificados na conservação e utilização sustentável da diversidade biológica em um provável 

meio receptor, tendo em conta também os riscos para a saúde humana. Condiciona a avaliação 

de risco à seguinte metodologia:  

 

 
Anexo III 

AVALIAÇÃO DE RISCO 
Metodologia 
7.  
O processo de avaliação de risco poderá, por um lado, dar origem à necessidade de 
maiores informações sobre aspectos específicos, que podem ser identificados e 
solicitados durante o processo de avaliação, enquanto por outro lado, informações 
sobre outros aspectos podem não ser relevantes em certos casos.  
8.  
Para alcançar seu objetivo, a avaliação de risco compreende, conforme o caso, os 
seguintes passos:  
(a) uma identificação de qualquer característica genotípica ou fenotípica nova 
associada ao organismo vivo modificado que possa ter efeitos adversos na 
diversidade biológica, no provável meio receptora, levando também em conta os 
riscos para a saúde humana;  
(b) uma avaliação da probabilidade desses efeitos adversos se concretizarem, 
levando em conta o nível e tipo de exposição do provável meio receptor ao 
organismo vivo modificado;  
(c) uma avaliação das consequências caso esses efeitos adversos de fato ocorram;  
(d) uma estimativa do risco geral apresentado pelo organismo vivo modificado com 
base na avaliação da probabilidade e das consequências dos efeitos adversos 
identificados se estes ocorrerem;  
(e) uma recomendação sobre se os riscos são aceitáveis ou manejáveis ou não, 
inclusive, quando necessário, a identificação de estratégias para manejar esses 
riscos; e  
(f) quando houver incerteza a respeito do nível de risco, essa incerteza poderá ser 
tratada solicitando-se maiores informações sobre aspectos preocupantes específicos 
ou pela implementação de estratégias apropriadas de manejo de risco e/ou 
monitoramento do organismo vivo modificado no meio receptor.  
Aspectos a considerar 
( BRASIL. MMA- Protocolo de Cartagena, 2003)  
 
 

 Os cuidados com a avaliação de risco implementados no Anexo III do Protocolo de 

Cartagena são necessários, uma vez que acontecem, ainda hoje, vários impactos ambientais 

iniciados desde a Revolução Verde.  

A obra da autora Vandana Shiva intitulada Seed Sovereignty, Food Security afirma 

que as monoculturas têm provocado 75% de extinção da agrobiodiversidade, pois deixaram os 

solos infectados de pesticidas tóxicos, agregados à terra por sementes geneticamente 

modificadas. Ainda afirma a autora que, na mesma medida percentual, 75% das abelhas têm 

sido mortas pelo uso de pesticidas tóxicos. Atenta Shiva para aquilo que dizia Einstein sobre o 
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fato de que “quando a última abelha desaparecer, a humanidade desaparecerá”. (SHIVA, 

2016. p. 13) 

Importa, também, para o presente trabalho,  analisar informações que foram colhidas, 

por exemplo, na página institucional oficial da Biblioteca de Direito do Congresso dos 

Estados Unidos (The Law Library of Congress – USA), ao tratar de documentos do Direito 

Internacional, tais como o Protocolo de Cartagena, do qual os EUA não são Parte. Informa a 

Biblioteca de Direito do Congresso, sobre uma possível controvérsia, no que tange ao 

princípio da precaução tratado alhures. 

O texto que está na página oficial da referida biblioteca atenta para o fato de que, em 

algumas partes do Protocolo de Cartagena, a formulação do princípio da precaução foi 

controversa, ficando a critério dos Estados e sua interpretação à luz do direito interno de cada 

Estado-Parte. Assim, entende o texto que, enquanto o documento autoriza os Estados a 

tomarem decisões de precaução, mesmo quando a evidência científica é clara quanto ao dano 

potencial a partir de OGMs, ainda há desacordo na maneira de aplicação de tal princípio.   

 Ainda, conforme a The Law Library of Congress: 

 
The wording of the precautionary principle in some parts of the Protocol was 
controversial, and States have interpreted its meaning in various ways.  While the 
document authorizes nations to take precautionary decisions even when scientific 
evidence is unclear as to potential harm from GMOs, there is still disagreement on 
how to apply this principle. Under the World Trade Organization’s dispute 
mechanisms, a 2006 panel said that states could not generally rely on 
nongovernmental organizations’ reports or peer-reviewed journal articles as the 
basis for applying the precautionary principle in a way that restricted trade. 
Under the Protocol, the basic mechanism for regulating transit of GMOs across 
borders is advance informed agreement, which requires that when there is a plan to 
move such products across a boundary, parties will be notified in advance. There is a 
270-day period in which the party can decide whether to allow the transit and what 
conditions to impose if permission is granted.  The decisions are based on 
assessment of risk under recognized assessment techniques.  (The Law Library of 
Congress – USA, 2014)41 

 

                                                 
41 A formulação do princípio da precaução em algumas partes do Protocolo foi controversa, e os Estados têm 
interpretado o seu significado de várias maneiras. Enquanto o documento autoriza as nações a tomar decisões de 
precaução, mesmo quando a evidência científica é clara quanto a dano potencial a partir de OGM, ainda há 
desacordo sobre como aplicar este princípio. Sob mecanismos de resolução de litígios da Organização Mundial 
do Comércio, um painel de 2006, afirmou que os Estados não poderiam depender, com fazem, de relatórios de 
organizações não governamentais ou artigos de revistas com revisão por pares, como base para a aplicação do 
princípio da precaução de uma forma que restringe o comércio. 
No âmbito do Protocolo, o mecanismo básico para regular o trânsito de OGM por meio das fronteiras está de 
acordo prévio informado, que exige que, quando há um plano para movimentar esses produtos por meio de uma 
fronteira, as partes serão notificadas com antecedência. Há um período de 270 dias em que a Parte pode decidir 
se permite o trânsito e quais as condições a impor, se a permissão for concedida. As decisões são baseadas na 
avaliação do risco em técnicas de avaliação reconhecidas. (Tradução Nossa) 
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O Protocolo de Cartagena tem caminhado a passos largos desde sua criação em 1999, 

porém o documento ainda não tinha sido elaborado quando ocorreu a primeira colheita de 

alimentos geneticamente modificados, o Flavr-Savr TM Tomato, produto da indústria 

Calgene, em 1994, em um país industrializado e desenvolvido, os EUA. Desde então, as 

culturas geneticamente modificadas têm sido rapidamente adotadas em todo o mundo, 

refletindo a satisfação dos grandes produtores do agronegócio.  

Atualmente, as culturas geneticamente modificadas estão tuteladas pelo Protocolo de 

Cartagena, protocolo global sobre biossegurança, juridicamente vinculativo que visa à 

contribuição para garantir a transferência segura, manipulação e uso de organismos vivos 

(OVM) criado por meio da biotecnologia moderna. 

O artigo 1º do Protocolo de Cartagena42 já demonstra seu objetivo com clareza, no 

momento em que aborda a questão da preocupação com os riscos para a saúde humana e, 

também, quando se concentra especificamente nos movimentos transfronteiriços de OGM.  

O documento tem a pretensão de ajudar os países em desenvolvimento a reforçar sua 

capacidade de gestão no âmbito da biotecnologia moderna, quando cria um procedimento 

avançado para cada consentimento de exportação de sementes biotecnológicas, por exemplo. 

O relatório sobre importação e exportação, anexo ao Protocolo de Cartagena, conhecido das 

empresas importadoras e exportadoras como Advanced Informed Agreement – AIA – é um 

relatório procedimental. Este relatório exige dos exportadores o consentimento dos países 

importadores antes do embarque de um OVM, feitos para serem introduzidos no ambiente; 

por exemplo, sementes para plantio, mudas de árvores transgênicas e micro-organismos para 

biorremediação.  

Contudo, depois de tratar do Protocolo de Cartagena e de suas especificidades, é 

oportuno observar que o documento inclui orientações no Preâmbulo a tornarem claras as 

intenções das partes de que a participação em tal acordo internacional não alteraria direitos e 

obrigações dos governos sobre a OMC43 ou outros acordos internacionais.  

                                                 
42 Artigo 1º - Objetivo: De acordo com a abordagem de precaução contida no Princípio 15 da Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o objetivo do presente Protocolo é de contribuir para assegurar 
um nível adequado de proteção no campo da transferência, da manipulação e do uso seguros dos organismos 
vivos modificados resultantes da Biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no 
uso sustentável da diversidade biológica, levando em conta os riscos para a saúde humana, e enfocando 
especificamente os movimentos transfronteiriços. (BRASIL. MMA - Protocolo de Cartagena, 2003).  
 
43 Área de divergência durante as negociações do Protocolo de Cartagena foi a relação do texto do Protocolo e 
das disposições pertinentes aos Acordos da OMC. Segundo os Acordos da OMC, seus membros encontram-se 
submetidos a certas obrigações que limitam seus direitos a restringir as importações. Todo paísmembro da OMC 
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Durante as negociações do Protocolo, diversos países expressaram o desejo de que os 

direitos e obrigações das Partes, em virtude do Protocolo, não entrassem em conflitos com os 

direitos e as obrigações dos Membros em virtude dos Acordos da OMC, nem tivesse primazia 

sobre estes últimos. Procuraram, então, incorporar uma cláusula de salvaguarda no Protocolo, 

estabelecendo que as disposições do mesmo não afetassem aos direitos e obrigações de 

qualquer Parte derivadas de qualquer acordo internacional existente (incluindo os Acordos da 

OMC).  

Isto resultava inaceitável por outros países, preocupados com o risco que tal 

disposição viesse a promover limitação de direitos, ou mesmo que poderiam não ser mais 

restritos ou proibidos, baseando-se no Protocolo,  aqueles OVMs considerados daninhos para 

o meio ambiente ou para saúde humana. Estas preocupações foram agravadas pelo fato de 

que, diferentemente do Protocolo de Cartagena, a OMC contém um procedimento de solução 

de controvérsias obrigatório e vinculante, ao qual poderiam ser apresentadas disputas entre 

membros da OMC relativas ao comércio de OVMs.  

Finalmente, chegou-se à conclusão de que a relação do Protocolo de Cartagena com 

outros acordos internacionais seria abordada nos três parágrafos do Preâmbulo. Assim, 

observa-se:    

 
  PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE BIOSSEGURANÇA DA 

CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA 
 

As Partes do presente Protocolo,  
Sendo Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, doravante denominada "a 
Convenção",  
Recordando o artigo 19, parágrafos 3º e 4º, e os artigos 8º (g) e 17 da Convenção,  
Recordando também a Decisão II/5 da Conferência das Partes da Convenção, de 17 
de novembro de 1995, sobre o desenvolvimento de um Protocolo sobre 
biossegurança, especificamente centrado no movimento transfronteiriço de qualquer 
organismo vivo modificado resultante da biotecnologia moderna que possa ter 
efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, que 
estabeleça em particular, procedimentos apropriados para o acordo prévio 
informado,  
Reafirmando a abordagem de precaução contida no Princípio 15 da Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,  
Ciente de que a biotecnologia moderna se desenvolve rapidamente e da crescente 
preocupação da sociedade sobre seus potenciais efeitos adversos sobre a diversidade 
biológica, levando também em consideração os riscos para a saúde humana,  

                                                                                                                                                        
automática,ente converte-se em Parte de um “pacote de Acordos” comerciais multilaterais, incluindo o Acordo 
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio de 1994 (GATT), Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias (Acordo MSF) e o Acordo sobre Obstáculos Técnicos do Comércio (Acordo OTC).  Para mais 
informações, necessário acessar: https://portals.iucn.org/library/efiles/html/EPLP046-explanatory_guide -
es/Pre%C3%A1mbulo.html  

https://portals.iucn.org/library/efiles/html/EPLP046-explanatory_guide
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Reconhecendo que a biotecnologia moderna oferece um potencial considerável para 
o bem-estar humano se for desenvolvida e utilizada com medidas de segurança 
adequadas para o meio ambiente e a saúde humana,  
Reconhecendo também a importância crucial que têm para a humanidade os centros 
de origem e os centros de diversidade genética,  
Levando em consideração os meios limitados de muitos países, especialmente os 
países em desenvolvimento, de fazer frente à natureza e dimensão dos riscos 
conhecidos e potenciais associados aos organismos vivos modificados,  
Reconhecendo que os acordos de comércio e meio ambiente devem se apoiar 
mutuamente com vistas a alcançar o desenvolvimento sustentável,  
Salientando que o presente Protocolo não será interpretado no sentido de que 
modifique os direitos e obrigações de uma Parte em relação a quaisquer outros 
acordos internacionais em vigor,  
No entendimento de que o texto acima não visa a subordinar o presente 
Protocolo a outros acordos internacionais ,  
Acordaram no seguinte [...] (BRASIL, 2003)(Grifo Nosso) 

 

 

3.2.4 TIRFAA 

 

O Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e 

Agricultura da Food and Agriculture Organizations of The United Nations- FAO, sob a sigla 

TIRFAA, foi celebrado em novembro de 2001 e entrou em vigor no ano de 2004. Atualmente, 

o TIRFAA conta com 13944 Estados-Parte. 

O TIRFAA é um acordo internacional sobre acesso a sementes em bancos mundiais, 

com finalidade de estudos, comércio e ganhos econômicos derivados do uso das sementes no 

mundo. O TIRFAA, instituído  no âmbito da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura, desde o início da década de 1980, girava em torno dos recursos 

genéticos com objetivo de sustentar a discussão para a aplicação de tais recursos na 

alimentação e na agricultura. 

Já em seu artigo 1º, que trata dos objetivos do Tratado, é possível notar a 

preocupação com o uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e 

agricultura, além de cuidar da segurança alimentar. É o texto do artigo 1º do TIRFAA:  

 

 

 

 
                                                 

44 Dados da FAO/ONU do ano de 2014 em lista elaborada pela Oficina Jurídica da FAO. Disponível para 
maiores informações em www.planttreaty.org/es/list_of_countries.   

 

http://www.planttreaty.org/es/list_of_countries
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Artigo 1o 
 

Objetivos 
 
1.1 Os objetivos deste Tratado são a conservação e o uso sustentável dos recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e a repartição justa e equitativa dos 
benefícios derivados de sua utilização, em harmonia com a Convenção sobre 
Diversidade Biológica, para uma agricultura sustentável e a segurança alimentar.  
1.2 Esses objetivos serão alcançados por meio de estreita ligação deste Tratado com 
a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e com a 
Convenção sobre Diversidade Biológica. (BRASIL, 2008) 

 

  

O texto do artigo 2º tratou de definir os termos imprescindíveis para que a aplicação 

do Tratado se desse em congruência com os objetivos traçados pelo TIRFAA; principalmente, 

no que tange ao uso sustentável para a alimentação e agricultura. Definição que importa para 

o presente estudo de inquestionável necessidade é aquela que trata de definir o que seja 

material genético. Para o TIRFAA, “material genético se entende por qualquer material de 

origem vegetal, inclusive material reprodutivo e de propagação vegetativa, que contenha 

unidades funcionais de hereditariedade”. 

 O TIRFAA representou, desde o início, um compromisso a ser assumido pela 

comunidade mundial com um novo tipo de sinergia internacional: uma convenção de caráter 

independente, que representa, ao mesmo tempo, as necessidades mundiais quanto à segurança 

alimentar e aos objetivos internacionalmente ajustados relativos aos conceitos de acesso e 

distribuição de benefícios que já tinham sido dispostos desde a CDB. 

 O Tratado, em harmonia com a CDB, tem em conta o fato de que, ao longo da 

história, inúmeras gerações de agricultores têm-se valido de uma infinidade  de recursos 

fitogenéticos para produzir seus principais cultivos que são imprescindíveis na alimentação da 

população mundial.  

 Na verdade, o futuro desenvolvimento da agricultura e da segurança alimentar 

mundial dependerá de que os agricultores e os melhoristas (ou fitomelhoristas) possam 

continuar a conseguir, com facilidade e a preços baixos a produzir os recursos fitogenéticos 

necessários para que façam frente aos novos desafios ambientais e agrícolas.  Desafios estes 

que incluem o acesso às informações, aos recursos fitogenéticos propriamente ditos e aos 

recursos financeiros, além da capacidade necessária para que tais recursos sejam aproveitados 

de forma plena, ou seja, sem nenhum desperdício.  

 Talvez, um dos maiores desafios do TIRFAA se encontre, ainda, nas dificuldades 

práticas de negociar as condições de acesso e a distribuição de benefícios pelo fato de um 

grande número de transações individuais estarem ocorrendo de forma comercial e, por isso, 
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estarem colocando em perigo a livre circulação de recursos fitogenéticos. Normalmente, 

quando existem transações comerciais individuais tendo como objeto os recursos 

fitogenéticos, essas transações resultam em patenteamento de tais recursos e impossibilita que 

a  maioria dos agricultores de baixa renda tenha acesso à tecnologia desenvolvida. 

 Os principais componentes do TIRFAA são dispostos da seguinte maneira: as  

disposições gerais sobre a conservação e utilização sustentável dos recursos fitogenéticos para 

a alimentação e a agricultura; as disposições sobre os direitos dos agricultores; o sistema 

multilateral de acesso e distribuição de benefícios e os componentes de apoio, além das 

disposições financeiras. As demais disposições do TIRFAA se referem a questões 

institucionais e cláusulas finais. 

 Importante se faz para sustentar o estudo em tela, a observância de disposição 

esculpida no Artigo 9º do Tratado, qual seja, o tratamento específico dos direitos dos 

agricultores. O artigo supracitado reconhece as contribuições das comunidades locais e 

indígenas, além do papel dos agricultores e da necessidade de conservação e desenvolvimento 

dos recursos fitogenéticos que constituem a base alimentar e agrícola, além de declarar que a 

responsabilidade de tornar realidade os direitos incumbe aos governos dos Estados-Parte do 

TIRFAA. 

 Está disposto no artigo 9º, in verbis: 

 
PARTE III - DIREITOS DOS AGRICULTORES 

 
Artigo 9º - Direitos dos agricultores 

 
9.1 As Partes Contratantes reconhecem o enorme contributo, passado e futuro, das 
comunidades locais e autóctones e dos agricultores de todas as regiões do mundo, 
especialmente dos dos centros de origem e diversidade das culturas, para a 
conservação e valorização dos recursos fitogenéticos que constituem a base da 
produção alimentar e agrícola no mundo inteiro. 
9.2 As Partes Contratantes acordam em que a responsabilidade da concretização dos 
direitos dos agricultores, no que diz respeito aos recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura, cabe aos governos. Em função das suas necessidades e 
prioridades, cada Parte Contratante deve, se for caso disso e sob reserva da 
legislação nacional, tomar medidas para proteger e promover os direitos dos 
agricultores, incluindo: 
a) A proteção dos conhecimentos tradicionais de interesse para os recursos 
fitogenéticos para a alimentação e a agricultura; 
b) O direito de participar equitativamente na partilha dos benefícios resultantes da 
utilização dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura; 
c) O direito de participar na tomada de decisões, a nível nacional, sobre questões 
relativas à conservação e utilização sustentável dos recursos fitogenéticos para a 
alimentação e a agricultura. 
9.3 Nada no presente artigo deverá ser interpretado como limitativo dos direitos que 
possam assistir aos agricultores de conservar, utilizar, trocar e vender sementes e 
material de propagação produzidos na exploração, sob reserva das disposições da 
legislação nacional e segundo as circunstâncias. (BRASIL, 2008) 



83 
 

 Juliana Santilli (2012, p. 19), ao tratar do TIRFAA e do direito dos agricultores, 

lembra que “a preocupação central que motivou um tratado específico para a parte cultivada 

da biodiversidade, a agrobiodiversidade, está no fato de que nenhum país é soberano em 

recursos fitogenéticos para a alimentação, embora haja polêmica sobre os centros de origem e 

a qual deles pertencem as espécies”.    

 A autora ainda reconhece que a promoção da conservação e uso sustentável dispostos 

no Artigo 1º do TIRFAA inaugura a primeira norma jurídica internacional de caráter 

vinculante a reconhecer os direitos dos agricultores, além de estabelecer a necessidade de 

incentivo à conservação on farm realizada por agricultores e comunidades locais; pois desta 

feita é garantida a disponibilidade dos recursos fitogenéticos para a alimentação e para a 

agricultura. 

Quando trata especificamente dos direitos dos agricultores, a autora faz observação 

de relevância para o presente estudo. Atenta Juliana Santilli que: 

 
Ao reconhecer as “contribuições” dos agricultores para a conservação e 
disponibilidade de recursos fitogenéticos para a alimentação e agricultura, o tratado 
determina que os países concretizem seus direitos por intermédio de políticas 
públicas e medidas jurídicas que promovam e apoiem a conservação in situ e on 
farm feita pelas comunidades agricultoras e locais, no desenvolvimento de 
variedades localmente adaptadas e que são a base do melhoramento de todas as 
outras sementes “convencionais” e transgênicas.” (SANTILLI, 2012. p. 21)(Grifo 
Nosso) 

 

É oportuno que seja feita a análise daquilo que entende Juliana Santilli sobre 

conservação e desenvolvimento de variedades localmente adaptadas, pois desse entendimento 

é possível chegar à necessária interpretação do artigo 11 do TIRFAA. Tal artigo denota a 

problemática quanto às variedades localmente adaptadas e inicia uma nova perspectiva: 

adoção do sistema multilateral.  

Tal sistema, pelo texto do artigo 11, convida a todos Estados-Parte do TIRFAA a 

incluírem os detentores de recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura 

enumerados no Anexo I do sistema multilateral. Seria a nova oportunidade para a distribuição 

equitativa dos recursos fitogenéticos a partir dos estudos dos bancos de germoplasma e da 

consolidação do uso igualitário de todos os recursos. Oportunidade de tomar as medidas 

adequadas para encorajar as pessoas singulares ou coletivas sob sua jurisdição, detentoras de 

recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura enumerados no Anexo I, a 

integrarem esses recursos no sistema multilateral de compartilhamento de recursos. (BRASIL, 

2008)  
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Incluídos no anexo supracomentado do TIRFAA estão os alimentos sob a gestão e 

controle dos países signatários do Tratado ou aqueles que são de domínio público e que fazem 

parte do sistema multilateral aplicados apenas aos recursos fitogenéticos. No Brasil, por 

exemplo, apenas os recursos ex situ podem estão sujeitos à tutela do TIRFAA, no Anexo 1. O 

acesso aos recursos fitogenéticos encontrados in situ são regulamentados pelas leis nacionais 

brasileiras e regulamentados pela Lei n. 13.123/2015. 

Lembra Santilli que “os pesquisadores e instituições de pesquisa, situados em países 

que não ratificaram o tratado, também podem acessar os recursos fitogenéticos por meio do 

sistema multilateral, desde que assinem o termo de transferência de material padrão” 

(SANTILLI, 2012. p. 283) 

Segundo Larissa Ambrosano Packer, na obra “Biodiversidade como Bem Comum”, 

o tratado define bem como “o rol de direitos dos agricultores e estabelece que é de 

competência dos governos nacionais a responsabilidade de concretizar os direitos dos 

agricultores(as), com medidas para proteger e promover tais direitos.”(PACKER, 2009. p.20) 

Assim, não cabe o “saber bem” do agricultor se não houver a tutela do Estado-Parte, 

ratificador do TIRFAA.  

Outra questão importante no que diz respeito ao TIRFAA é o fato também tratado 

pela autora Juliana Santilli e que encerra o estudo do tratado da FAO, ainda no tocante ao 

Anexo I. Segundo Packer, apesar de o TIRFAA regular formas de acesso facilitado e de 

maneira gratuita aos recursos fitogenéticos fundamentais, regulamenta a tal acesso apenas 

aqueles Estados que compõem Anexo I do Tratado, mas apenas dos que estão dispostos em 

bancos públicos de germoplasma. Essa é a facilitação dada por meio da permissão para que 

“empresas privadas como a Monsanto, Bayer e Syngenta, mantenham seus bancos de 

germoplasma compostos de sementes coletadas nos agroecossistemas camponeses de todo o 

mundo-, inacessíveis, enquanto continuam lucrando com o acesso e a privatização das 

sementes por meio das leis de propriedade intelectual (patentes)”. (SANTILLI, 2012. p. 22) 

 

 
 

 
 
 
 



85 
 

4 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO: TRIPS, PATENTES DA 
BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E SEMENTES TRANSGÊNICAS NO MUNDO 

 
A Organização Mundial do Comércio – OMC, maior organização internacional que 

rege o comércio mundial, internacionalmente conhecida pela sigla WTO45 (World Trade 

Organization), fundada em 1995, é regida por cinco princípios a serem seguidos por seus 

membros: os princípios da não discriminação, da possibilidade, da concorrência leal, o 

princípio da proibição de restrições quantitativas e o princípio do tratamento especial e 

diferenciado para países em desenvolvimento.   

A OMC substituiu o GATT que, criado em 1947, tinha o propósito da redução de 

barreiras ao comércio internacional, mas também tinha o fulcro de promoção do tráfego de 

bens acordados em esquemas econômicos; ocorria então a institucionalização de uma 

cooperação internacional comercial, segundo afirma Vladimir Garcia Magalhães (2011, p. 

155)  

Interessa, para o propósito do presente estudo, aquilo que foi verificado pela OMC 

no que tange às questões relacionadas à propriedade intelectual e o resultado de tais 

negociações que acabaram por adotar um acordo anexo ao Acordo da OMC, o TRIPS 

(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), aprovado no Brasil 

pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994.   

 

4.1 O Acordo TRIPS e a Biotecnologia Agrícola: uma leitura à luz do patenteamento das 

sementes 

 
O Acordo Consultivo da OMC46 é estruturado por três acordos multilaterais e o 

Acordo TRIPS é um deles. Para que um Estado seja membro da Organização Mundial do 

Comércio é obrigatória sua assinatura nos três acordos. 

Basso (2002, p 174) considera: 
                                                 

45 World Trade Organization é o novo nome do antigo GATT (General  Agreement on Tariffs and Trade) de 
1948. O GATT era um acordo temporário, que se estendeu de 1948 até 1994 e que foi absorvido pela OMC, um 
conjunto institucional mais amplo e estruturado, segundo Hildebrando Accioly (2011). 
46 Acordo Consultivo da OMC: As origens da OMC remontam à assinatura do Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércio (GATT), em 1947, mecanismo que foi responsável, entre os anos de 1948 a 1994, pela criação e 
gerenciamento das regras do sistema multilateral de comércio. No âmbito do GATT, foram realizadas oito 
rodadas de negociações comerciais, que tiveram por objetivo promover a progressiva redução de tarifas e outras 
barreiras ao comércio. A oitava rodada, conhecida como Rodada Uruguai, culminou com a criação de OMC e de 
um novo conjunto de acordos multilaterais que formaram o corpo normativo da nova Organização. Disponível 
em: http://www.itamaraty.gov.br Acesso em: 10 mai. 2016. 

http://www.itamaraty.gov.br
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O TRIPS é um tratado-contrato, não só devido aos seus aspectos relacionados ao 
comércio, mas porque por meio dele, bem como dos demais acordos que compõem a 
OMC, os Estados - Partes, realizando uma operação jurídica, criaram uma situação 
jurídica subjetiva. (BASSO 2002, p 174) 
 
 

O país signatário do TRIPS é obrigado à promulgação de leis para que possam ser 

internalizados os padrões mínimos que fazem parte do Acordo. Mas os Estados, com isso, não 

são impedidos de prever novas modalidades de tutela desses direitos, como aquele que se 

refere a um direito sui generis como é o direito à propriedade intelectual sobre plantas, 

conhecimentos tradicionais e recursos genéticos.  

Alguns princípios constituíram o Acordo TRIPS como os outros acordos 

constitutivos da OMC. Tais princípios foram construídos em termos ajustados à íntegra da 

OMC, nos seguintes moldes: não podem os Estados fazer nenhum tipo de reserva, tendo que 

integrar todos os acordos; não poderá haver diferenças de tutela entre direitos de propriedade, 

sejam eles nacionais ou estrangeiros; os Estados devem dar publicidade às legislações sobre a 

propriedade para que possa haver fiscalização e não contestação, primando pelo acesso à 

informação. É um princípio importante também aquele que trata da cooperação entre os 

Estados, de maneira a considerar a necessidade internacional para a efetiva aplicação do 

TRIPS além do conhecido princípio da exaustão, que vem a ser o esgotamento de garantia dos 

direitos de propriedade de cunho intelectual com a primeira venda. De acordo com Rodrigues 

e Polido, “em seu aspecto temporal, a aplicação do princípio da exaustão se verifica com o 

‘ato da primeira venda’ do objeto protegido pelos direitos de propriedade intelectual”. 

(RODRIGUES; POLIDO, 2007. p. 426) Ainda atentam os mesmos autores para o fato de tal 

princípio ser “norma contida no artigo 6º do TRIPS/OMC ao estabelecer que os Estados-

membros poderão livremente adotar a exaustão nacional, regional e internacional dos direitos 

de propriedade intelectual”. (RODRIGUES; POLIDO, 2007. p. 426)  

Quando se faz uma análise do Acordo TRIPS pode-se perceber que no que tange à 

propriedade intelectual, a patente foi o tema que foi mais passível de alterações na esfera da 

OMC. Antes do TRIPS, cada membro poderia conceder patentes de qualquer produto ou 

escolher pela não concessão, se fosse de seu interesse. Exemplo foi o ramo farmacêutico, que 

possuía normas para proteger seus produtos em mais de 40 países diferentes. Depois do 

Acordo, esse número subiu de maneira rápida para mais de 140. Marcado estava então, com 

certa efetividade, por um sistema de normas mundial, o patenteamento. (RODRIGUES; 

POLIDO, 2007) 
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Para que haja concessão de patentes, deve haver condicionamento aos requisitos 

pertencentes à Convenção de Paris que foram confirmados no Acordo TRIPS, mais 

precisamente em seu artigo 27.1: “Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, 

qualquer invenção de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será 

patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação 
industrial”. (NEDAC, 1994) (Grifo Nosso) 

Os setores que não permitem o patenteamento são aqueles que envolvem métodos 

diagnósticos, cirúrgicos, plantas, animais e métodos terapêuticos. Apenas micro-organismos 

transgênicos se tornaram patenteáveis, o que ficou regulamentado no Brasil pela Lei 

9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). 

Assunto pertinente ao presente estudo está o disposto no artigo 27.3(b) do Acordo 

TRIPS (1994, p. 6) , que deixa claro: 

 

 
ARTIGO 27 
Matéria Patenteável 
 
3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: 
 
b) plantas e animais, exceto micro-organismos e processos essencialmente 
biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos 
não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção 
a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema 
"sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos . O disposto neste 
subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo 
Constitutivo da OMC. (TRIPS, 1994, p.6) (Grifo Nosso) 

  

 

Quando os Estados em desenvolvimento assinaram o TRIPS, acreditavam que 

haveria maior escoamento de seus produtos agrícolas, pois isto importaria em diminuição de 

barreiras internacionais para este tipo de comercialização, o que foi irreal, uma vez que 

aqueles recursos com potencial para exportação acabaram sendo patenteados pelas grandes 

empresas internacionais.  

Em contrapartida, esses países com imenso potencial agrícola são os mesmos que 

possuem grande potencial em diversidade biológica e não possuem proteção dos 

conhecimentos tradicionais pela ciência e pelo direito, nem conhecem a associação de tais 

conhecimentos aos recursos genéticos.  

Há, contudo, uma grande dificuldade a ser atravessada por esses países, pois na 

maioria das vezes, os Estados megabiodiversos desconhecem o real tamanho de sua 
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diversidade biológica e ficam sem saber qual é o produto de caráter farmacêutico, alimentar 

ou agrícola que teve, eventualmente,  em sua fabricação a aplicação de conhecimento advindo 

de conceito tradicional ou mesmo de qualquer organismo vivo que faça parte de seu território.  

Até o momento da assinatura do Acordo TRIPS, em 1994, não havia exigência para 

que os países permitissem a emissão de patentes de espécies vegetais ou animais, mas a 

obrigação de promover a proteção de tais variedades já era reconhecida, mesmo que fosse por 

meio de um modelo sui generis, contudo que o mesmo fosse efetivo.  

A revisão do Artigo 27.3 (b) do Acordo TRIPS iniciou-se, pela primeira vez, em 

1999, no entanto, por falta de consenso entre os membros signatários do Acordo, a revisão 

avançou pelo ano seguinte e não foi concluída. 

Outros fóruns internacionais relacionados ao TRIPS já se encontravam em 

andamento para discussões sobre o patenteamento ou não de espécies vegetais, tais como a 

Conferência das Partes da CDB, as Convenções da União para Proteção das Obtenções 

Vegetais – UPOV, que já tinha passado por duas revisões substantivas (1978 e 1991)47, 

quando em 2001, na Reunião do Conselho do Acordo TRIPS, ficou estabelecida uma lista de 

principais questões surgidas na tentativa de revisão do Artigo 27.3 (b). Entre elas: a 

necessidade de demonstrar a ligação entre o artigo e o desenvolvimento, questões técnicas 

relacionadas com a proteção sui generis das variedades vegetais, questões éticas relacionadas 

à patenteabilidade de formas de vida, relação entre a conservação e o uso sustentável de 

material genético, com relação aos conhecimentos tradicionais e o direito dos agricultores. 

(RODRIGUES, 2010) 

É exatamente neste momento que os países com grande diversidade biológica 

exigiram a repartição de benefícios, pois estaria a patente vinculada a um contrato a dividir 

benefícios, uma vez que foram retirados de terras tradicionais de um povo indígena, por 

exemplo, e haveria repasse para que esses povos pudessem melhorar sua qualidade de vida. 

Essa proposta48 foi enviada para o Conselho do Acordo TRIPS por países com grande 

                                                 
47 Assunto tratado na obra “Tutela Jurídica dos Recursos da Biodiversidade, dos Conhecimentos Tradicionais e 
do Folclore” de Edson Beas Rodrigues Junior, 2010. 
48 [...] o grupo de países megadiversos, liderados pelo Brasil e pela Índia, integrado por outros países como 
Bolívia, Colômbia, Cuba, Equador, Peru, República Dominicana e Tailândia, apoiados pelo Grupo Africano e 
por outros países em desenvolvimento, apresentaram proposta junto a OMC, visando a modificação do TRIPS 
(Art.27. 3. b) para vincular a concessão de patentes, relativas a produtos ou processos derivados do uso de 
materiais biológicos e conhecimentos tradicionais, aos seguintes requisitos: a) a divulgação da fonte e o país de 
origem do recurso biológico e dos conhecimentos tradicionais utilizados na invenção; b) provas do 
consentimento prévio fundamentado mediante a aprovação das autoridades segundo as normas nacionais 
pertinentes e c) provas as repartição justa e equitativa dos benefícios conforme o regime nacional do país de 
origem. (BERGER FILHO, 2006, p.10) 
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diversidade biológica, entre eles o Brasil. Poderia ter sido um valoroso primeiro passo a ser 

dado para tornar factível o que está disposto na Convenção de Diversidade Biológica. Porém 

não é de admirar que países como os Estados Unidos e o Japão tenham se colocado  

contrários, além da União Europeia, pois garantiram que se tal medida fosse adotada, seria 

cabível um requisito adicional para a concessão das patentes e tal tema não está possibilitado 

de sofrer revisão pelo TRIPS, que deveria reescrever o artigo 27.1 do documento. 

Pelo lado dos países que fizeram a requisição dessa institucionalização na OMC da 

repartição de benefícios, considerando a localização desses bens, qual seja, as terras ancestrais 

de povos autóctones, existe ainda grande insegurança jurídica, uma vez que tais países estão 

suscetíveis à biopirataria por não terem protegido, de forma explícita, seus conhecimentos 

desenvolvidos a partir das espécies vegetais que utilizam cotidianamente. 

Importa observar, por outra perspectiva, aquilo que entende Edson Beas Rodrigues 

Junior, quando trata da proteção de conhecimentos tradicionais desenvolvidos a partir de 

espécies vegetais e seus processos não suscetíveis às patentes e que acabam por serem alvos 

de biopirataria. Segundo Rodrigues: 

 
[...] considerando que um mesmo conhecimento tradicional secreto pode ser 
compartilhado por duas ou mais comunidades, existe a possibilidade de que uma 
comunidade o considere sagrado e, por isso, opte por não disseminá-lo, e outra o 
considere laico, não se opondo à sua ampla disseminação. Nesta hipótese, a proteção 
conferida pelo Acordo TRIPS está despida de qualquer importância. [...] se todas 
não se unirem para fixar condições de acesso, elas poderão concorrer entre si por 
acordos de licenciamento. O resultado final será o achatamento dos benefícios 
materiais que poderiam ser extraídos do conhecimento licenciado. (RODRIGUES, 
2010.p. 96)  

 

 

A biopirataria consiste no uso indiscriminado de um instrumento de propriedade 

intelectual que torna legítimo o controle, de forma exclusiva, de recursos biogenéticos 

associados aos conhecimentos de populações tradicionais; isso sem dar o reconhecimento, as 

recompensas ou mesmo a proteção dos direitos desses que são informalmente inovadores, 

além de os biopiratas não estarem em conformidade com as condições legais para terem 

acesso aos recursos da biodiversidade aliada ao conhecimento de caráter ancestral e 

tradicional.  

Um grande exemplo em relação à apropriação indevida por biopiratas dos recursos 

naturais é advinda da região da Amazônia.  
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Frutas, sementes, animais têm sido patenteados por multinacionais. Casos 

significativos exemplificam o acesso indiscriminado e audacioso dessas empresas pelo fato de 

encontrarem facilidade para tal acesso.  

Em 2001, as autoridades brasileiras viram um resultado prático que surgiu da 

biopirataria: o caso do cupuaçu. Uma empresa japonesa patenteou o processo de fabricação de 

um tipo de chocolate que leva o cupuaçu, aproveitando para patentear o nome, que acabou 

sendo registrado como marca. Patentearam-se, ainda, a semente e a gordura por um processo 

de produção. A empresa em questão, Asashi Foods Corporation, ameaçou com multa de US$ 

10.000 qualquer pessoa que externasse o nome cupuaçu em qualquer rótulo, não importando 

qual fosse o produto. Mais interessante é destacar que o chamado copulate teve seu processo 

de fabricação criado em indústria brasileira por ter sido desenvolvido pela EMBRAPA, 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Exemplo clássico de descaso com descobertas 

científicas no Brasil, apesar do alto valor gerado economicamente. 

Em 2004, o Escritório de Marcas e Patentes do Japão anulou o registro sobre o 

cupuaçu porque o GTA (Grupo de Trabalho Amazônico), organização não governamental 

aliado à ONG Amazonlink, ao governo brasileiro e um grupo extenso de advogados, agiu 

junto ao órgão japonês e obteve êxito na empreitada. A fundamentação brasileira existiu 

baseou-se nas disposições da Convenção da União de Paris, de 1883, onde há a determinação 

de que matérias-primas, sejam elas animais ou vegetais, não podem ter seus nomes passíveis 

de serem registrados. 

Outro caso que merece registro, este no que tange o aproveitamento do conhecimento 

tradicional, é o caso do chamado curare. Este é o nome de uma mistura de substâncias que 

são extraídas de plantas regionais existentes em terras indígenas. É um composto natural 

extremamente tóxico. As tribos indígenas utilizam tal sustância, o curare, como veneno em 

situações de caça, pesca e guerras. 

O preparo dessa substância foi guardado em segredo pelos pajés indígenas até o ano 

de 1939. Aplicado em flechas e lanças funciona com impressionante velocidade. Os índios 

conseguem que a presa fique em estado de paralisia em poucos segundos. Mas, apesar de o 

curare ter efeitos muito eficazes, estes são também reversíveis em sua totalidade como uma 

espécie de anestésico. É claro que isso chamou a atenção de indústrias farmacêuticas. 

O resultado foi a criação, na Inglaterra, do analgésico que teve o curare como 

ingrediente principal; o d-tubowrarine, através do gene Tubocurarin-antigene cujo 

responsável pela patente foi o cientista estrangeiro Alexander Von Humboldt.  
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A mistura do veneno, depois de encontrada no território brasileiro e pesquisada por 

um cientista estrangeiro na Amazônia, foi levada para laboratórios em território estrangeiro e, 

na década de 1970, foi patenteada, mesmo sendo fruto de biopirataria. O intervalo temporal 

entre a biopirataria e a patente internacional foi garantia do esquecimento por aquele povo 

usurpado e deu valia aos benefícios do medicamento vendido até hoje, 2016.  

A Revista Brasileira de História da Ciência, em edição de 2012, trata a história do 

curare no artigo “Do veneno ao antídoto: Barbosa Rodrigues e os estudos e controvérsias 

científicas sobre o curare”. Conta a autora Magali Romero Sá: 

 
O poderoso veneno dos indígenas da América do Sul gerou grande curiosidade nos 
primeiros exploradores que chegaram à região do vale do Amazonas e Orenoco nos 
séculos XVI e XVII. Desconhecido dos europeus, o veneno de ação paralisante, 
utilizado por algumas tribos indígenas nas pontas das flechas e dardos lançados 
pelas zarabatanas para a caça, era fabricado em um ritual conduzido pelo curandeiro 
da tribo, com a utilização de diferentes tipos de lianas e raízes em sua composição, o 
que levou a intensa especulação sobre que espécie seria responsável pela toxidade 
do veneno. Um dos primeiros exploradores que entraram em contato com o curare e 
descreveu os seus efeitos foi o espanhol Alonso Perez de Tolosa durante exploração 
do lago Maracaibo, na Venezuela, em 1548. Cristóbal Diatristán de Acuña, padre 
jesuíta que acompanhou Pedro Teixeira em sua exploração do Amazonas em 1639, 
descreveu o veneno no relato de sua viagem publicado em Madri, em 1641.Cronistas 
que nunca haviam viajado para o Novo Mundo também relataram o veneno mortal 
dos índios, como o italiano Pietro d`Anghiera que, vivendo na Espanha e utilizando-
se de documentos e descrições pessoais dos exploradores que estiveram nas 
Américas, enviava cartas para a Itália descrevendo o que ouvia. Essas cartas foram 
parcialmente publicadas em 1504, 1507-8, e todos os seus escritos reunidos na obra 
De Orbe Novo publicada em 1516, na qual descreve a técnica dos selvagens em usar 
arco e flechas envenenadas. (SÁ, 2012, p. 15) 

 

É possível demonstrar a patente internacional feita pelos laboratórios das indústrias 

farmacêuticas Hoffmann La Roche, Omnichem S.A. e Eli Lilly and Company, respectivamente 

nos anos 1973, 1981 e 1984: 

 
TABELA 3 
O CURARE 

Tubocurarin-antigene  
DE 2310280 A1 

Número da publicação DE2310280 A1 
Tipo de publicação Requerimento 
Número do pedido DE19732310280 
Data de publicação 13 set. 1973 
Data de depósito 1 mar. 1973 
Data da prioridade 10 mar. 1972 
Também publicado como US3809782  

Inventores Sidney Spector  

Requerente Hoffmann La Roche  
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Exportar citação BiBTeX, EndNote, RefMan 
Citada por (2), Classificações (14)  

Links externos: Escritório de patentes da Alemanha (DPMA, na sigla em alemão), Espacenet  
 

Citada por: 

Citação Data de 
depósito 

Data de 
publicação Requerente Título 

EP0094844A2 * 18 maio 
1983 23 nov. 1983 

The Regents Of The 
University Of 
California 

Drug-carrier conjugates 

WO1987000530A1 
* 4 jul. 1986 29 jan. 1987 Huhtamaeki Oy 

Protein conjugates of bis-indole 
alkaloids, bis-indole alkaloids, their 
preparation and application 

* Citada pelo examinador 
Classificações 

Classificação 
internacional C07K16/16, G01N33/53, A61K39/00, G01N33/539, G01N33/531 

Classificação cooperativa Y10S530/806, Y10S436/815, Y10S436/823, G01N33/539, C07K16/16, 
G01N33/531 

Classificação europeia G01N33/531, G01N33/539, C07K16/16 
Fonte: http://www.google.st/patents/DE2310280A1?cl=un&hl=pt-BR  

 

 

Importante verificar que a leitura da tabela com dados fornecidos pelo Serviço 

Internacional de Patentes não possui nenhum requerimento de patente pelo Estado Brasileiro. 

Seria tal omissão fundada nos acordos internacionais, que prelecionam o fato de não poderem 

ser patenteados determinados bens, como preleciona o Acordo TRIPS, da OMC? 

Tais situações, desde 1943, demonstram como não é um caso isolado a questão da 

biopirataria que, até então, não conseguiu ser disseminada materialmente com o Acordo 

TRIPS, que tem sido ineficiente e tem beneficiado as grandes empresas biotecnológicas a se 

apropriarem de conhecimentos tradicionais travestidos de organismos geneticamente 

modificados. 

O artigo 3º do Acordo, que dispõe sobre tratamento nacional, dispõe que cada 

membro deverá conceder aos nacionais dos demais membros do tratado um tratamento não 

menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da 

propriedade intelectual, deixando salvaguardadas as exceções que se fazem previstas na 

Convenção de Paris supracitada. 

Não existe possibilidade de que o Acordo TRIPS seja totalmente eficaz para a 

salvaguarda de comunidades indígenas, nem é capaz de ser eficaz para todos os seus 

signatários de maneira equitativa, a despeito da diversidade de conhecimentos de tais 

comunidades, que são muito específicos e devem ter, também, tutela estatal. 

http://www.google.st/patents/DE2310280A1?cl=un&hl=pt-BR
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O Acordo serve de parâmetro para que leis internas sejam criadas, em vista da 

consolidação da soberania do Estado sobre o seu território. Para que o conhecimento 

tradicional das comunidades seja respeitado perante a comunidade internacional deve gerar 

benefícios para a comunidade detentora do conhecimento originário. Porém, há interesse do 

mercado internacional aos conhecimentos tradicionais mesmo se estes não estiverem 

associados ao mercado protegido pela OMC.  

A revisão do Artigo 27.3(b) do TRIPS ficou esquecida, mesmo depois de os 

requerentes da revisão entenderem a necessidade de proteção dos conhecimentos tradicionais 

em uma era de desenvolvimento biotecnológico e de pesquisas avançadas nos ecossistemas. A 

recente preocupação ambiental tinha nova vertente: sementes transgênicas. Estas sim, 

ofereceram a capacidade humana de controlar mais diretamente o meio ambiente, sem 

necessitar da preocupação com a repartição de benefícios com as comunidades indígenas, 

preocupação da Convenção 169 da OIT que trata dos povos indígenas e tribais e da repartição 

dos recursos aproveitados em pesquisas e encontrados em seus territórios. As sementes 

transgênicas passaram a ser o objeto de novas pretensões lucrativas das corporações 

internacionais. 

É verdade que o Acordo TRIPS oferece proteção patentária para qualquer invenção, 

não importa se produto ou processo, fruto de propriedade intelectual. Mas há que se atualizar 

de forma urgente o Acordo no que tange às exceções ao patenteamento, inclusive pela 

tentativa  em torno do patenteamento das obtenções vegetais como aconteceu com o caso do 

cupuaçu tratado alhures, o que não ainda não é objetivo imediato da OMC. 

Caso semelhante ao ocorrido no Brasil naquilo que trata de biopirataria de sementes, 

culturas e tradições de comunidades tradicionais, ocorreu também na Índia, mas nesse caso 

em relação à biopirataria “disfarçada” de legalidade tratada por Vandana Shiva como a 

“Biopirataria da Monsanto em Trigo Indiano” (“Monsanto’s Biopiracy of Indian Wheat”)na 

obra Earth Democracy, de 2016. Segundo a autora: 

 
Monsanto’s Biopiracy of Indian Wheat  
 
Wheat forms an integral part of the life of most Indians. It has been the principal 
crops in several regions of India of thousands of years. India is the second-largest 
producer of wheat (73,5 million tons) after China. Twenty-five-million hectares of 
wheat are cultivated in India. Each traditional variety has its own religious or 
cultural significance. The different varieties of wheat, the use of difference wheat 
preparations in rituals, and the medicinal and therapeutic properties of wheat have 
all been documented in ancient Indian text and scriptures. 
Monsanto’s patent registered with the European Patent Office claims to have 
“invented” wheat plants derived from a traditional Indian variety and products made 
from the soft milling traits that the traditional Indian wheat provides.  Monsanto’s 
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patent claim its plants were derived from varieties of traditional Indian wheat called 
Nap Hal. In Hindi the Word would mean “that wish gives no fruit” and could be 
name for Monsanto’s terminator seeds. “Nap Hal” is evidently a distortion of 
“Nepal”, since the wheat varieties were collected from near the Nepal border. 
New intellectual property right (IPR) laws are creating monopolies over seeds and 
plant genetic resources. Seed saving and seed exchange – basic freedom of farmers 
are being redefined.(SHIVA, 2016. p. 132)  49 

 

Em entrevista concedida ao site Fronteiras do Pensamento, em 2013, Vandana Shiva 

atentou para as mudanças conhecidas recentemente a respeito da OMC, que já tinham sido 

observadas em sua obra Seeds of Suicide:the ecological and human costs of globalisation of 

agriculture de 2006.  Nas palavras da escritora: “a agenda ecológica foi sequestrada pelas 

corporações, que primeiro institucionalizaram a OMC, que foi escrita por elas”. Segundo 

Shiva, há evidências de que a própria Monsanto tenha  escrito o Acordo TRIPS. Nas palavras 

da Monsanto, por meio de um dos seus líderes: “nós definimos o problema e oferecemos a 

solução”. (SHIVA, 2006)  

Marie-Monique Robin, autora da obra “O Mundo Segundo a Monsanto: da dioxina aos 

transgênicos, uma multinacional quer o seu bem” aponta que o TRIPS é:  

 
[...] o famoso acordo sobre os ADPIC (Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio), que como viemos a descobrir “foi em 
grande parte concebido por uma coalizão de empresas reunidas sob o nome de 
Intellectual Property Comittee (IPC, Comitê de Propriedade Intelectual)”, 
compreendendo os “principais nomes dos setores de Biotecnologias” . (ROBIN, 
2008. p. 325)  

 

Robin ainda informa que o IPC, que foi criado em 1986, nos Estados Unidos, reunia 

13 multinacionais, dentre as quais estavam principalmente aquelas responsáveis pelos setores 

                                                 
49 Biopirataria da Monsanto em Trigo Indiano 
 
As sementes de trigo são parte integrante da vida da maioria dos indianos. O trigo tem sido uma das principais 
culturas em várias regiões da Índia há milhares de anos. A Índia é o segundo maior produtor de trigo (73,5 
milhões de toneladas), depois da China. Vinte e cinco milhões de hectares de trigo são cultivados na Índia. Cada 
variedade tradicional tem o seu próprio significado religioso ou cultural. As variedades diferentes de trigo, o uso 
de preparações diferentes de trigo em rituais, e as propriedades medicinais e terapêuticas de trigo foram todos 
documentados em antigo texto indiano e em escrituras do país. 
A patente da Monsanto registada no Instituto Europeu de Patentes afirma ter a empresa "inventado" plantas de 
trigo derivadas de uma variedade tradicional indiana e os produtos feitos a partir dos traços suaves de moagem 
que o trigo tradicional indiana oferece. A patente da Monsanto reivindica que suas plantas foram derivadas de 
variedades de trigo indiano tradicional chamado Nap Hal. Em Hindi, tal palavra significaria "que não dá fruto" e 
poderia ser nome para sementes Terminator da Monsanto. "Nap Hal" é evidentemente uma distorção da "Nepal", 
já que as variedades de trigo foram coletadas nas proximidades da fronteira Nepal. 
Novas leis direito de propriedade intelectual (DPI) estão a criar monopólios sobre as sementes e os recursos 
genéticos de plantas. Semente de poupança e de sementes de câmbio - a liberdade básica de agricultores estão 
sendo redefinidas. (SHIVA, 2016. p. 132) 
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de química, farmácia e informática. Segundo Robin, as empresas multinacionais eram: 

“Bristol-Meyers, DuPont, FMC Corporation, General Eletric, General Motors, Hewlett-

Packard, IBM, Johnson and Johnson, Merck, Pfizer, Rockwell International, Weaner 

Comunications e Monsanto”. (ROBIN, 2008. p. 325)  

Acordadas por meio do IPC, as grandes empresas atentaram para um pequeno 

parágrafo que, segundo Robin, foi atribuído à Monsanto, o parágrafo 3 do Artigo 27 do 

Acordo ADPIC ou TRIPS. O parágrafo, em sua feitura, deveria prelecionar que:  

 
[...] a Biotecnologia ou o emprego de microrganismos na produção forma um setor 
em que a proteção de patentes fica aquém em relação ao rápido progresso da 
medicina, da agricultura, da despoluição e da indústria. [...] Essa proteção deve ser 
aplicada tanto aos processos de Biotecnologia como a seus produtos, quer eles 
digam respeito a microrganismos (plasmídeos e outros vetores) ou plantas. (ROBIN, 
2008. p. 326) 

 

No mesmo sentido daquilo que estudou Robin, Shiva informa que as corporações 

foram, ao mesmo tempo, “o paciente, o patologista e o médico” ao escrever o Acordo TRIPS. 

Pois, metaforicamente, “perceberam-se doentes, fizeram os exames e trataram da doença”. 

Esse acordo, segundo Shiva é um acordo corporativista e acredita a autora que a OMC é uma 

interrupção e uma distorção na agenda para a sustentabilidade. 

As corporações seriam um modelo econômico dominante e que tentam controlar a 

natureza e transformá-la em commodities. Seres vivos, geneticamente modificados, são 

patenteados. As empresas lucram com o ar poluído e depois vendem créditos de carbono. Não 

há, nesse meio, lugar para a proteção de comunidades tradicionais ou indígenas e nem lugar 

para pensar em repartição de benefícios. 

Vandana Shiva lembra que, atualmente, dez corporações controlam 32% do mercado 

comercial de sementes, avaliado em 23 bilhões de dólares; e 100% do mercado da engenharia 

genética, por meiodos transgênicos e das sementes provenientes desses. Essas mesmas 

corporações controlam o mercado de agroquímicos e pesticidas no mundo50. 

 

4.2 A Biotecnologia agrícola por meio das sementes transgênicas no mundo 
 

As grandes corporações químicas mundiais recentemente transformaram-se em 

corporações com centros de estudo científico para pesquisa com a função de alimentar a 
                                                 
50 Tais informações estão disponíveis na obra “Stolen Harvest: the hijacking of the global food 

supply” de Vandana Shiva, publicada pela University of Kentucky, em 2016.  
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população mundial e, assim, passaram a declarar que sem as “suas” sementes patenteadas, a 

população mundial passaria fome. 

Vandana Shiva, em relação ao tema e ao Acordo TRIPS, afirma que: 

 
New intellectual property rights regimes, wich are being universalized through the 
Trade Related Intellectual Property Rights Agreement of the World Trade 
Organization (WTO), allow corporations to usurpe the knowledge of the seed and 
monopolize it by claiming it as their privaty property. Over time, this results in 
corporates monopolies over the seed itself”. (SHIVA, 2016. p. 09) 51 

 
A partir de tal perspectiva, propagandas de empresas como Monsanto, Bayer Co. e 

DuPont Pionner tentaram modificar o pensamento dos agropecuaristas e de um grande 

número de agricultores com poder satisfatório para aquisição de sementes, deixando aqueles 

que não possuem condições financeiras para tal aquisição sem perspectiva de futuro. 

Ainda no entendimento de Vandana Shiva, as corporações mundiais não apenas estão 

“roubando as colheitas” (culturas) da natureza por meio da engenharia genética, como 

também têm buscado patentear formas de vida. 

Importa, sobre a engenharia genética tratada no início deste estudo, atentar para o 

fato de que, por meio de grãos manufaturados, a humanidade está suscetível a riscos 

ecológicos enormes; mas, mesmo assim, as grandes corporações da indústria de sementes 

prosperam. 

Na obra Stolen Harvest: the hijacking of the global food supply, Vandana Shiva 

atenta para o fato de que, por exemplo, colheitas tais como as da soja Roundup Ready 

patenteada pela Monsanto, desenvolvidas para se tornarem resistentes a herbicidas, 

influenciam a destruição da biodiversidade e intensificam o uso de agroquímicos. Essas 

empresas têm criado aquilo que denominam “ervas daninhas” e tentam determinar a 

existência de uma nova Revolução Verde. 

Na verdade, a expressão “ervas daninhas” no Dicionário Caldas Aulete significa: 

“planta que nasce em meio a outras, prejudicando-as. Elemento prejudicial num sistema, em 

um grupo” (AULETE, 2014) Contudo, as ervas daninhas das empresas de sementes são 

aquelas plantas que não são “bem vindas” em uma monocultura, mesmo que não as atrapalhe. 

As espécies que invadem uma monocultura de soja, por exemplo, podem se tornar espécies 

mais resistentes e capazes de se tornarem mais fortes que a própria espécie invasora não 
                                                 

51 Novos regimes de direitos de propriedade intelectual estão sendo universalizados por meio do TRIPS, Acordo 
da OMC, a fim de permitir que as corporações usurpem o conhecimento da semente e a monopolizem, alegando 
como sua propriedade privada. Ao longo do tempo, isso resulta em monopólios corporativos sobre a semente em 
si. (SHIVA, 2016. p. 09)  
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modificada. A erva invasora selvagem, quando entra em contato com uma erva invasora 

modificada acaba sendo prejudicada por esta nova “super erva daninha”, que já teria recebido 

um gene de herbicida, se tornando difícil de eliminar. 

Interessante apontar o fato ocorrido nos Estados Unidos no que tange às plantações 

da Monsanto e as “ervas daninhas” fabricadas pela própria empresa, por meio da engenharia 

genética mal utilizada. Agricultores de Atlanta, Carolina do Sul, Norte do Arkansas, 

Tennessee e Missouri tiveram que abandonar, em 2004, cinco mil hectares de soja transgênica 

enquanto outros cinquenta mil hectares estavam seriamente comprometidos.  

O pânico foi gerado por uma erva daninha que, em oposição a gigante Monsanto, 

insistiu em não abandonar as lavouras. Aquela erva daninha para a Monsanto se tratava de 

uma planta sagrada para os povos Incas, no Peru: o amaranto. Conhecida no país sul-

americano como kiwicha, o amaranto “pertence aos alimentos mais antigos do mundo, e cada 

planta produz uma média de 12 mil grãos por ano e, além disso é mais rica em proteínas do 

que a soja (titular da lavoura) contendo as vitaminas A e C”. (Nosso Futuro Roubado, 2014) 

Tudo começou quando um agricultor de Atlanta descobriu que alguns brotos de 

amaranto eram resistentes ao herbicida Roundup e os campos que eram livres de pragas, 

rapidamente se infestaram e obrigaram aos agricultores a abandonar as plantações. Em análise 

feita por um grupo de cientistas britânicos chegou-se à conclusão de que “houve uma 

transferência de genes entre a planta GM e algumas ervas daninhas indesejáveis, como o 

amaranto”. (Nosso Futuro Roubado, 2014)  

Ao estudar o caso do amaranto, um geneticista também britânico Brian Johnson 

afirmou que basta apenas uma única junção de genes feita a partir de vários milhões de 

possibilidades e, uma vez criada uma espécie, a nova planta passa a possuir enorme vantagem 

seletiva e consegue multiplicar-se rapidamente. 

Os herbicidas Roudup, Glifosato e Amônia exercem enorme pressão sobre as plantas 

e fazem com que haja um aumento na velocidade de adaptação. Quando ocorre uma 

infestação ocorrida na proporção que se deu com o amaranto nos EUA, a única solução 

segundo estudiosos e melhoristas, é “arrancar as ervas daninhas com a mão” como 

antigamente (Nosso Futuro Roubado, 2014). Diante da impossibilidade deque tal fato 

ocorresse, dado o enorme tamanho das lavouras e por estarem as plantas de amaranto 

profundamente enraizadas, sendo muito difíceis de arrancar, as terras foram simplesmente 

abandonadas. 

Em reportagem científica, o jornal britânico The Guardian publicou um artigo de 

Paul Brown, onde ele revela que “os genes modificados de cereais tinham-se tornado 
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selvagens e criado um super grão resistente aos herbicidas”, informação contradita pelos 

defensores dos OGMs. (THE GUARDIAN, 2005) 

No caso em tela, sobre o amaranto, além de a natureza afrontar a gigante Monsanto, 

o fez com uma espécie que poderia livrar o mundo da fome, pela riqueza de nutrientes 

encontrados no amaranto. Segundo Flávia Maria Netto, Doutora em Nutrição pela 

Universidade de Campinas (UNICAMP),  

 
O amaranto se destaca por seu perfil proteico, rico em aminoácidos essenciais e pela 
presença de outros compostos tais como: fibras, esqualeno, tocoferóis, tocotrienóis e 
compostos fenólicos, que lhe confere propriedades especiais, incluindo propriedade 
antioxidante. A fácil adaptação da planta a diferentes condições climáticas, 
juntamente com as suas qualidades nutricionais e funcionais, aumentam o interesse 
em introduzir a cultura do amaranto no Brasil. Apesar de bem caracterizado 
quimicamente e de apresentar compostos com potencial fisiológico, poucos estudos 
foram realizados para avaliar o potencial do grão de amaranto como alimento 
funcional. (NETTO, 2008, s.p.) 

 

Depois dessa apresentação sobre as sementes transgênicas e da exemplificação com o 

caso ocorrido, envolvendo uma corporação de desenvolvimento biotecnológico de sementes 

desenvolvidas para o setor agrícola, importa abordar o quanto alguns países dependem e se 

utilizam das sementes geneticamente modificadas. Além disso, é interessante examinar como 

tal novidade da biotecnologia é tratada na legislação interna de alguns Estados que ainda não 

conseguiram tratar especificamente das sementes transgênicas no mundo. 

 

4.2.1 As sementes transgênicas nos EUA  

 

Os Estados Unidos não têm qualquer legislação federal específica para a tutela ou 

repulsa dos OGMs. De maneira diversa, os organismos geneticamente modificados são 

regulados de acordo com áreas específicas: saúde, segurança e legislação ambiental; esta 

última rege apenas os produtos convencionais. No Estado norte-americano, a abordagem feita 

aos OGMs tem fundamento investigativo e é a legislação baseada na suposição de que a 

regulamentação deve ser concentrada na natureza dos produtos, em vez de se investigar o 

processo pelo qual os OGMs foram produzidos. (ISAAA, 2013)  

Se comparado a outros países, a regulamentação dos OGMs nos EUA é 

relativamente favorável ao seu desenvolvimento. O Estado norte-americano entende que os 

organismos geneticamente modificados são um componente economicamente importante 

advindo de pesquisas da indústria biotecnológica.  
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Os Estados Unidos é o maior produtor do mundo de culturas geneticamente 

modificadas. Dados de 2012 apontam que dos 170,3 milhões de hectares de culturas 

biotecnológicas do mundo, os EUA foram responsáveis por 69,5 milhões de dólares, o que 

seria mais de 40% do total arrecadado. (ECONOMIC RESEARCH SERVICE, 2012) 

Como são várias as culturas cultivadas no território norte-americano, as culturas 

geneticamente modificadas compõem a grande maioria da colheita. No ano de 2013, 93% dos 

grãos de soja, 90% de algodão e 90% do milho cultivado foram geneticamente modificados 

para qualquer tolerância a herbicidas ou resistência a insetos. (ISAAA, 2013) 

Sobre a segurança dos OGMs, estudos têm sido feitos diuturnamente (o último foi 

publicado no dia 17 de maio de 2016) no tocante, principalmente, à segurança alimentar dos 

mesmos. Várias organizações científicas americanas têm emitido pareceres ou declarações 

relativas à segurança dos OGMs e todas elas têm concluído que não há nenhuma evidência de 

que os transgênicos apresentem riscos de segurança se comparados com os riscos criados por 

produtos gerados de maneira convencional. O último estudo foi feito por The National 

Academics of SCIENCES, ENGINEERING, MEDICINE e foi liberado para acesso público no 

mesmo dia. O relatório intitulado Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects 

levanta elementos que pretendem ajustar as pesquisas científicas anteriores naquilo que tange 

à agricultura. 

Porém, existem grupos opositores ao cultivo dos OGMs formados por algumas 

organizações ambientais, organizações de agricultura biológica e organizações consumeristas. 

É importante destacar também que um número substancial de estudiosos do Direito tem 

criticado a abordagem norte-americana de regulação dos OGMs.  

As três principais agências reguladoras envolvidas na regulamentação dos OGMs 

são: Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Food and Drug Administration 

(FDA) e Environmental Protection Agency (EPA). Cada uma dessas três agências regula as 

culturas transgênicas a partir de perspectivas diferentes. 

 A APHIS regula o plantio, importação e transporte de plantas geneticamente 

modificadas no âmbito de sua autoridade sob a Lei de Proteção de Plantas (PPA), que autoriza 

o secretário de Agricultura a “proibir ou restringir a importação, a entrada, a exportação ou 

movimento do comércio interestadual de qualquer planta, produto vegetal” quando for 

necessário para impedir a introdução de uma praga ou de uma erva daninha no território 

norte-americano. Mas vale a pena lembrar que, às vezes, a “erva daninha” está inserida no 

próprio genoma da semente exportada ou importada, como ocorrera no caso do amaranto 

tratado alhures. (LIBRARY OF CONGRESS, 2015) 
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A APHIS concede autorização para utilizar plantas OGM de três maneiras: por meio 

de processo de notificação, processo de licenciamento ou por meio de determinação de 

condição de “não regulamentados”.  

A Agência FDA é responsável pela regulamentação de segurança das culturas 

geneticamente modificadas que são consumidas por seres humanos ou animais. De acordo 

com a política que fora instituída em 1992, a FDA considera a maioria das culturas 

transgênicas como “substancialmente equivalente” a culturas tradicionais, não modificadas 

geneticamente. A Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (FFDCA) dos EUA 

designa o OGM como “geralmente conhecido como seguro” e, assim, não necessitam de 

aprovação pré-mercado. (LIBRARY OF CONGRESS, 2015) 

Agência Regulatória Environmental Protection Agency (EPA) regula biopesticidas, 

incluindo as toxinas Bt (tratadas com resistência em alguns países, como o Brasil, por ser um 

dos biopesticidas mais utilizados nos grãos de soja, milho e algodão geneticamente 

modificados), fungicidas e raticidas. Se uma cultura é geneticamente modificada e 

manipulada para transporte de um gene com uma toxina do Bacillus thuringiensis, a EPA 

requer laudos do desenvolvedor para verificar que a toxina é segura para o meio ambiente e 

realizar uma análise de segurança alimentar a fim de assegurar que a proteína estranha não é, 

por exemplo, alergênica52. De maneira geral, apesar do tratamento por setores nos Estados 

Unidos, estudos comprovam que há tolerância positiva entre a população no tocante às 

sementes transgênicas. Sobre a rotulagem dos alimentos transgênicos, não há nenhuma lei em 

que seja exigida a rotulagem dos alimentos no país. No ano de 2012, segundo dados do site do 

governo norte-americano, apesar de o Congresso ter discutido um projeto de lei, de iniciativa 

do governo da Califórnia e uma iniciativa semelhante em 2013, proposta pelo Estado de 

Washington, sobre a rotulagem, ambos os projetos falharam. 

Naquilo que tange à responsabilização sobre os OGM, nos EUA, todos os vários 

regimes legais dos quais são regulamentados os produtos e as sementes preveem sanções civis 

e/ou criminais.   

Interessa saber sobre o cultivo de transgênicos nos EUA, a posição do Departamento 

de Agricultura no país quando o assunto é o plantio de sementes modificadas pela toxina Bt, 

tais como o milho Bt. Se a empresa de biotecnologia produz uma semente a pedido do 

agricultor para que ele a veja crescer, este agricultor pode peticionar à APHIS para que seja 

concedido o status “desregulado”. Esta petição seria para informar por meio de dados da 
                                                 

52 Informações adquiridas na página institucional da Agência Reguladora EPA. Disponível em: 
https://www.epa.gov/learn-issues Acesso em: fev. 2016.  

https://www.epa.gov/learn-issues
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avaliação de risco, que a cultura não representa risco de pragas; depois disso o Departamento 

de Agricultura exige autorização, pois o órgão do governo entende que o risco seria mais 

elevado pelo tempo que a cultura ficaria no solo. Se a produção dos OGMs se relacionar a 

produtos farmacêuticos ou cosméticos sempre é necessária uma autorização. Neste caso, o 

processo de licenciamento é mais extenso e exige avaliação ambiental ou uma declaração de 

impacto ambiental.  

  

4.2.2 As Sementes Transgênicas na União Europeia  

Assim como nos Estados Unidos, a regulamentação dos produtos agrícolas 

produzidos por biotecnologia começou de forma semelhante na Europa, mas de maneira 

rápida, seguiu rumos diferentes. Enquanto no Estado norte-americano, em 1976, já se 

introduziram regulamentos para tratar do DNA recombinante (rDNA), o chamado bloco de 

construção da engenharia genética, a abordagem da biotecnologia na Europa, tanto em nível 

nacional (legislação interna dos Estados), quanto na atual União Europeia está em contraste 

desde 1980.  

Ao contrário dos Estados Unidos, onde o papel da agência regulatória Environmental 

Protection Agency (EPA) tinha sido limitado, o Conselho de Ministros Europeu resolveu 

apontar para uma nova diretiva relativa à deliberação de OGMs. Tal diretiva baseou-se no 

princípio da precaução. Assim, os candidatos que desejavam realizar testes de campo de 

OGMs foram obrigados a aplicar e apresentar uma avaliação do risco ambiental à autoridade 

competente do país onde o teste fosse ocorrer. 

Desde 1990, mesmo que um Estado-Membro da União Europeia queira utilizar a 

regulamentação sobre o cultivo de OGMs para a comercialização de sementes entre os 

Estados, por exemplo, ainda deve estar atento à mesma concessão que foi dada pela Diretiva 

90/220/CEE, pois aquele outro Estado-Membro que queira se opor a tal comercialização 

dentro de suas fronteiras, pode fazê-lo. A Diretiva 90/220/CEE53 regula, na Europa, desde 

1990, organismos geneticamente modificados.   

Nos termos do artigo 16, então, qualquer dos Estados-Membros da UE pode 

“restringir ou proibir provisoriamente” o uso da venda de um produto se ele tem “razão 

                                                 
53 Diretiva 90/220/CEE do Conselho, de 23 de Abril de 1990, relativa à libertação deliberada no ambiente de 
organismos geneticamente modificados. Texto em português na página http://eur-lex.europa.eu/  Acesso em: 
mar. /2016. 

http://eur-lex.europa.eu/
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justificável que um produto aprovado representa um risco para a saúde humana ou para o 

meio ambiente”. 

Preleciona o artigo 16, in verbis: 

 
Artigo 16 

 
1 . Quando um Estado-membro tiver razões válidas para considerar que um produto 
que tenha sido adequadamente notificado e que tenha recebido uma autorização por 
escrito nos termos da presente diretiva constitui um risco para a saúde humana e 
para o ambiente, pode restringir ou proibir provisoriamente a utilização e/ou a venda 
desse produto no seu território. Esse Estado-membro deve informar imediatamente a 
Comissão e os outros Estados-membros de tal medida e indicar as razões da sua 
decisão . (DIRETIVA 90/220/CEE, 1990) 

 

 

Assim ocorreu com a França em maio de 2014. Proibiu-se definitivamente o cultivo 

do milho geneticamente modificado no país, depois de aprovada lei que proibia a utilização 

do milho MON810, produzido pela empresa americana Monsanto. Ocorreu depois que o 

Conselho de Estado rejeitou uma demanda de produtores de milho depois de Paris ter 

expedido por duas vezes as proibições temporárias sobre cultivos OGM em 2011 e 2013. O 

Ministério da Agricultura francês proibiu o único milho geneticamente modificado resistente 

a insetos que pode ser cultivado na União Europeia54.  

Segundo os autores Pollack e Shaffer, enquanto a Monsanto tem suportado o peso 

financeiro da oposição pública aos OGMs na Europa, as restrições regulamentares europeias e 

a resistência do consumidor impuseram custos altos para os produtores agrícolas europeus. 

Interesante é notar que, historicamente, a maioria das inovações das culturas geneticamente 

modificadas têm empresas com sede na Europa, como a Novartis, Rhone-Poulenc, AgrEvo, 

Aventis e Zeneca, todas aquelas que têm experimentado as mesmas dificuldades na 

comercialização dos seus produtos na Europa. (POLLACK; SHAFFER. 2009). 

Uma questão a ser pensada é: se as autoridades europeias restringem ou retardam 

culturas geneticamente modificadas desenvolvidas por empresas com sede fora da União 

Europeia, podem dar oportunidade de os produtores domésticos terem motivo para 

desenvolver suas próprias sementes. Pollack ainda comenta em sua obra When corporations 

fails: Law and Politics of Genetically Modified Foods que, na Suíça, aproximadamente 40% 

dos cidadãos suíços votaram pela proibição de todos os alimentos transgênicos e de drogas 

                                                 
54 Os dados sobre a proibição francesa do milho MON810 foram divulgados no dia 05 mai. 2014 pela Revista 
Exame da Editora Abril.  
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provenientes de OGMs, mas a Suíça é o lar da Novartis, um dos principais desenvolvedores 

de produtos OGM do mundo.  

É verdade que, durante a maior parte da história da União Europeia (UE), as atitudes 

do povo europeu naquilo que diz respeito aos regulamentos ambientais e que, ao mesmo 

tempo, envolvem saúde e segurança, foram polarizadas geograficamente.  

Alemanha, Holanda e Dinamarca, por exemplo, favoreceram sempre e de maneira 

insistente, a aplicação de situações novas em relação aos assuntos e regulamentos ambientais, 

inclusive sobre os OGMs. Assumiram, então, mais riscos adversos desde a década de 1990, 

quando a Diretiva 90/220/CEE entrou em vigor, pois mesmo que fosse de maneira “primária”, 

a Diretiva estava atenta para a necessidade de precaução, uma vez abordada no texto da 

Diretiva supracitada já havia a preocupação com os riscos ambiental e para a saúde humana. 

(JORDAN; O’RIODAN. 2005. p. 70-71) 

Entendeu o documento da diretiva sobre os direcionamentos dados para a inserção de 

OGMs na Europa, in verbis: 

 
PARTE C 

Colocação no mercado de produtos que contenham OGM 
Artigo 10 º 

 
1. Apenas pode ser dada autorização para a colocação no mercado de produtos que 
contenham ou que sejam compostos por OGM se: 
 
Tiver sido dada autorização na sequência de uma notificação feita nos termos da 
parte B da presente diretiva, ou se tiver sido efetuada uma avaliação dos riscos 
baseada nos elementos referidos na mesma parte, 
 Esses produtos forem conformes com a legislação comunitária relativa aos 
produtos, 
 Esses produtos forem conformes com os requisitos da presente parte, no que se 
refere à avaliação dos riscos ambientais. 
2. Os artigos 11º a 18º  não se aplicam a quaisquer produtos abrangidos por 
legislação comunitária que preveja uma avaliação específica dos riscos ambientais 
semelhante à prevista na presente diretiva. 
3. O mais tardar doze meses após a notificação da presente diretiva, a Comissão 
elaborará, de acordo com o procedimento previsto no artigo 21º, uma lista das 
disposições legislativas comunitárias que abrangem os produtos mencionados no nº 
2; essa lista deve ser periodicamente reanalisada e, se necessário, revista de acordo 
com o mesmo procedimento. (DIRETIVA 90/220/CEE, 1990) 

 

 

A União Europeia e grande parte de sua política ambiental, nas décadas de 1970 e 

1980, segundo Jordan, foram parte de um embate entre três Estados europeus conhecidos 

como “Estados verdes” e que destoavam dos outros Estados da CE: Grã-Bretanha, França e 

Itália.  
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Durante a década de 1990, a opinião pública britânica e o setor governamental no 

Reino Unido tornaram-se mais “verdes” e estes lobbies da Grã-Bretanha acabaram cada vez 

mais influentes. No ano de 1990, como parte de um reexame mais amplo das suas políticas 

ambientais, a Grã-Bretanha aprovou formalmente o princípio da precaução como um dos 

objetivos e princípios básicos de apoio ao desenvolvimento sustentável. Tal abordagem para 

riscos ambientais e saúde pública tinha sido previamente introduzida na Europa (na 

Alemanha, “greenest”) 

Em 1993, o Tratado da União Europeia (TUE) fez da precaução um princípio 

orientador da política ambiental da daquela organização de integração nacional. Jordan e 

O’Riodan apontam que a política da União Europeia teria como objeto um elevado nível de 

proteção, tendo em conta a diversidade de situações em várias regiões diferentes. O princípio 

da precaução teria sido uma indicação importante da mudança para políticas regulatórias 

ambientais europeias.  

Mas, é interessante notar que o TUE menciona o princípio da precaução, mas não o 

define e, apenas depois de solicitação pela União Europeia da definição do princípio da 

precaução foi que, em fevereiro de 2000, uma Comunicação da Comissão Europeia alargou o 

seu âmbito de proteção ambiental e procurou definir o princípio. 

Segundo a Comissão Europeia, o princípio pode ser evocado quando um fenômeno, 

um produto ou um processo possam ter efeitos potencialmente perigosos identificados por 

meiode uma nova avaliação científica e objetiva, ou mesmo se tal avaliação não permitir que 

seja determinado o risco com certeza suficiente.  

O princípio da precaução é tratado no artigo 191 do Tratado da União Europeia. Ele 

visa garantir um elevado nível de proteção do ambiente por via da tomada de decisões 

preventivas em caso de risco.  

E, ainda segundo a Comissão Europeia, o princípio da precaução, no caso das 

sementes transgênicas, por exemplo, só é justificável se estiverem preenchidas três condições 

prévias: a identificação dos efeitos potenciais negativos, avaliação de dados científicos 

disponíveis e a extensão da incerteza científica. 

 

4.2.2.1 O modelo espanhol 

 
 As primeiras patentes em escala mundial para a obtenção de plantas transgênicas 

foram solicitadas em 1983, de forma independente, por pesquisadores da Universidade de 
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Gante, na Bélgica, e da empresa Monsanto, nos Estados Unidos. Assim, foi iniciado um 

processo que tem desembocado em ampla comercialização das sementes transgênicas ativo  

até hoje. 

 Porém, alguns meses antes de serem apresentadas as primeiras solicitações citadas, 

no verão de 1982, a fase que se pode chamar de prematura da tecnologia sobre os vegetais, foi 

apresentada pela primeira vez em laboratórios da Espanha. Desde o grupo que desenvolvera, 

na Universidade da Bélgica, até o grupo de cientistas (investigadores/pesquisadores) da 

Universidade Politécnica de Madri, que aplicara os conhecimentos dos cientistas belgas, o 

desenvolvimento da biologia molecular estaria apresentado para o mundo, a partir de 1983, 

em território espanhol. 

A pesquisa da biotecnologia molecular na Espanha, desde então, foi e é utilizada para efeitos 

da melhoria genética das plantas com contribuições na área da patologia vegetal e do estresse 

abiótico, principalmente em relação à tolerância à salinidade do solo. (TAMAMES, 2003. p. 

120-122)  

A Espanha teve todo o seu desenvolvimento sobre a engenharia genética vegetal enquadrado 

em pesquisas a partir de 1988, com sucessivos planos espanhóis de investigação. Segundo 

Ramón Tamames: “Debido a la estructura de la industria de semillas in España, las 

innovaciones tecnológicas y los correspondientes derehos de uso (licencia de uso, exclusiva o 

no) han sido generalmente vendidos a compañías internacionales”.(TAMAMES, 2003. p. 

120-121)55 

 Atualmente, em relação às sementes transgênicas na Espanha, existe legislação 

pertinente para o controle das mesmas. Aqueles preceitos contidos nas Diretivas da União 

Europeia sobre os OGMs têm sido incorporados de maneira substantiva à legislação 

espanhola por meio da Lei 9/2003. 

 A Lei 9/2003 estabelece o regime jurídico de utilização das sementes. São tais 

formas de utilização: a utilização confinada, a liberação voluntária e a comercialização dos 

organismos geneticamente modificados. Tais formas de utilização sob o regime jurídico da 

Lei 9/2003 estão dispostas no Título II, Capítulos I, II e III da mesma. Segundo o dispositivo 

legal, a utilização confinada seria qualquer atividade pela qual se modifique o material 

genético de um organismo ou parte dele, modificando seu cultivo. (MAGRAMA, 2016) 

 Naquilo que diz respeito à liberação voluntária, a Lei 9/2003 determina que: 

                                                 
55 Devido à estrutura da indústria de sementes na Espanha, as inovações tecnológicas e os correspondentes 
direitos de uso (licença de uso, exclusiva ou não) têm sido geralmente vendidos às companhias internacionais . 
(TAMAMES, 2003. p. 120-121) (Tradução Nossa).  
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TÍTULO II 
 
Régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria con fines 
distintos a su comercialización y comercialización de organismos modificados 
genéticamente 
 
CAPÍTULO I 
 
Utilización confinada de organismos modificados genéticamente 
Artículo 5 Concepto y delimitación  
1. Se entiende por utilización confinada cualquier actividad por la que se modifique 
el material genético de un organismo o por la que éste, así modificado, se cultive, 
almacene, emplee, transporte, destruya o elimine, siempre que en la realización de 
tales actividades se utilicen medidas de confinamiento, con el fin de limitar su 
contacto con la población y el medio ambiente. 56(MAGRAMA, 2016) 

  
Naquilo que diz respeito à liberação voluntária, a Lei 9/2003 determina que: 

 
CAPÍTULO II 
 
Liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente con fines 
distintos a su comercialización 
 
Artículo 11 Concepto y ámbito de aplicación  
 
1. Se entiende por liberación voluntaria la introducción deliberada en el medio 
ambiente de un organismo o combinación de organismos modificados 
genéticamente sin que hayan sido adoptadas medidas específicas de confinamiento, 
para limitar su contacto con la población y el medio ambiente y proporcionar a éstos 
un elevado nivel de seguridad.  (MAGRAMA, 2016) 

 

  
Por fim, sobre a comercialização dos OGMs em território espanhol, a Lei 9/2003 

determina seu conceito e seu âmbito de aplicação de maneira clara no Capítulo III, do mesmo 

Título II. Assim, preleciona que:  

 
CAPÍTULO III 
 
Comercialización de organismos modificados genéticamente o de productos que 
los contengan57 
 
Artículo 13 Concepto y ámbito de aplicación  
1. Se entiende por comercialización todo acto que suponga una entrega a terceros, a 
título oneroso o gratuito, de organismos modificados genéticamente o de productos 
que los contengan. 

                                                 
56 Entende-se por liberação voluntária a introdução deliberada no meio ambiente de um organismo ou 
combinação de organismos geneticamente modificados para limitar seu contato com a população e o meio 
ambiente e proporcionar a estes um elevado nível de segurança. (MAGRAMA, 2016) (Tradução Nossa) 
57 Comercialização de organismos geneticamente modificados ou de produtos que os contenham: 
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2. No se considera comercialización el suministro de organismos modificados 
genéticamente para las siguientes actividades: 
a) Las de utilización confinada, incluidas las colecciones de cultivos. 
b) Las de liberación voluntaria con fines distintos a la comercialización. 
3. Lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación: 
a) Al transporte por cualquier medio de organismos modificados genéticamente. 
b) A los organismos modificados genéticamente que sean productos o componentes 
de productos, ni a los medicamentos de uso humano o veterinario que consistan en 
organismos modificados genéticamente o en combinaciones de éstos, o que 
contengan dichos organismos, regulados por normas comunitarias distintas a las 
incorporadas por esta Lei o por la legislación española dictada para su 
cumplimiento, siempre que éstas exijan una evaluación específica de los riesgos para 
el medio ambiente equivalente a la regulada en esta Lei y en sus normas de 
desarrollo.58(MAGRAMA, 2016) 

 

Os conteúdos das Diretivas e Decisões da Comissão de Desenvolvimento e 

adaptação não incluídos na referida lei têm sido incorporados pelo Real Decreto 178/2004, 

que foi modificado por meio do Capítulo V do Real Decreto 367/2010 e pelo Real Decreto 

191/2013. Porém, as modificações não abrangem os conceitos dispostos anteriormente e os 

mesmos seguem a serem utilizados em sua essência.  

Os artigos 3º e 4º da Lei 9/2003  estabelecem a distribuição de competências entre a 

Administração Geral do Estado e as Comunidades Autônomas. (MAGRAMA59, 2016) 

Segundo o Artigo 3º, que trata das competências da Administração Geral do Estado 

da Espanha, dispostas no Capítulo II, das Disposições Gerais, Título I, importa salientar:  

 
CAPÍTULO II 
 
Competencias administrativas 
Artículo 3 Competencias de la Administración General del Estado  
 
1. La Administración General del Estado será competente para: 
a) Otorgar las autorizaciones para la comercialización de organismos modificados 
genéticamente o de productos que los contengan. 

                                                 
58 Artigo 13 Conceito e âmbito de aplicação 
1. Entende-se por comercialização todo ato que suponha uma entrega a terceiros, a título oneroso ou gratuito, de 
organismos geneticamente modificados ou de produtos que os contenham. 
2. Não se considera comercialização o abastecimento de organismos modificados para as seguintes atividades: 
a) Aquelas de utilização confinada, incluídas as coleções de cultivos. 
b) As de liberação voluntária com finalidades distintas à comercialização. 
3. O disposto neste capítulo não será de aplicação: 
a) Ao transporte por qualquer meio de organismos geneticamente modificados. 
b) Aos organismos geneticamente modificados que sejam produtos ou componentes de produtos, nem a 
medicamentos de uso humano ou veterinário que consistam em combinações de organismos geneticamente 
modificados ou em combinações dos mesmos, ou que contenham ditos organismos, regulados por normas 
comunitárias distintas às incorporadas por esta lei ou pela legislação espanhola  ditada para seu cumprimento, 
sempre que estas exijam uma avaliação específica dos riscos para o meio ambiente equivalente à regulada nesta 
lei em suas normas de desenvolvimento. (MAGRAMA, 2016) (Tradução Nossa) 
59 MAGRAMA: é a sigla correspondente ao Ministério da Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente da 
Espanha 
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b) Autorizar los ensayos de liberaciones voluntarias complementarios que, en su 
caso, sean exigidos dentro del procedimiento de autorización para la 
comercialización. En este último caso, se solicitará informe previo de la comunidad 
autónoma donde se vaya a realizar dicha liberación. 
c) Conceder las autorizaciones relacionadas con la importación y exportación de 
organismos modificados genéticamente y de los productos que los contengan, 
incluida la vigilancia, control y sanción. 60(MAGRAMA, 2016) 

 

 Após verificar a legislação ambiental da Espanha de maneira ampla, precipuamente 

no tocante aos OGMs, e também depois de observar a legislação no que tange às 

competências designadas pela Lei 9/2003, importa verificar que a Administração Geral do 

Estado é competente para as mais importantes atividades quando o assunto é transgênico. 

A Administração Geral do Estado é competente para dirimir conflitos e atuar quando 

o caso é:  a concessão de autorizações para a comercialização dos OGMs, além dos produtos 

que os contêm; concessão de autorização para utilização confinada e liberação voluntária dos 

organismos transgênicos, além de tutelar aqueles que, pela possibilidade de oferecerem riscos 

à saúde das pessoas e afetar o ser humano no tocante às gerações futuras e provocar riscos ao 

meio ambiente e no caso de incorporação dos OGMs a medicamentos de uso humano ou 

veterinário. 

Importa ainda verificar o disposto no Real Decreto 191/2013 que modificou, 

recentemente, a Lei 9/2003. Segundo as Disposições Gerais do documento:  

 
REAL DECRETO 191/2013 
I. DISPOSICIONES GENERALES  
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA- SPAÑA 
Los principios que inspiraron dicha Ley fueron los de prevención y cautela, que 
implica adoptar las medidas adecuadas para evitar los potenciales efectos adversos 
para la salud humana y el medio ambiente, el de caso por caso, esto es, la evaluación 
de los riesgos asociados a los organismos modificados genéticamente para cada uno 
de ellos, el de paso a paso, que supone que sólo se procederá a la liberación de 
organismos modificados genéticamente cuando la evaluación de las etapas anteriores 
revele que puede pasarse a la siguiente sin existencia de riesgos, el de información y 
participación pública, garantizando la consulta al público antes de autorizar algunas 
actividades de utilización confinada, así como todas las de liberación voluntaria y 
las de comercialización de organismos modificados genéticamente o productos que 

                                                 
60 Artigo 3 Competências da Administração Geral do Estado 
1. A Administração Geral do Estado é competente para: 
a) Outorgar as autorizações para a comercialização de organismos geneticamente modificados ou de produtos 
que os contenham. 
b) Autorizar os ensaios de liberações voluntárias complementares que, nesse caso, sejam exigidos dentro do 
procedimento de autorização para a comercialização. Em último caso, solicitar-se-á informe prévio da 
comunidade autônoma onde se realizará tal liberação. 
c) Conceder as autorizações relacionadas com a importação e exportação de organismos geneticamente 
modificados e dos produtos que os contenham, incluídas a vigilância, controle e sanção. (MAGRAMA, 2016) 
(Tradução Nossa)  
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los contengan, y el acceso de los ciudadanos a la información sobre las liberaciones 
o comercializaciones autorizadas61. (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO62, 2013) 

 

Interessante que se faça anotar o registro sobre a maneira pela qual os produtores de 

sementes e das chamadas plantas de viveiro, que se trata de como as plantas que são 

cultivadas em terrenos especiais para brotos de árvore, são orientados pelo governo da 

Espanha. Segundo o MAGRAMA63, em texto disponível na página oficial do governo 

espanhol. 

 
[...] Para poder comercializar semillas o plantas de vivero es preciso que los 
profesionales estén registrados previamente. Este registro se realiza en la 
comunidad autónoma donde tengan su sede social,  de acuerdo con la actividad  
principal que realizan, ya sea como productores o como comerciantes. 
 Esta  condición figura en la Lei 30/2006, de 26 de julio,  de semillas, plantas de 
vivero y recursos fitogenéticos y, para el caso de los productores, está desarrollada 
en el Real Decreto 1891/2008 de 14 de noviembre, por el que se regula el 
procedimiento de inscripción de los productores en el Registro Nacional de 
Productores de Semillas y de Plantas de Vivero. 
Este Registro Nacional recoge las inscripciones comunicadas por las comunidades 
autónomas y tiene una finalidad informativa  de utilidad para todos los interesados 
en este sector. Como interesados  encontramos a los mismos productores, los 
servicios de control y los agricultores y consumidores. Es un medio que aporta 
transparencia  e información al mercado y un lugar donde poder efectuar consultas y 
búsquedas de interés. 
Los productores se ordenan por los grupos de especies en los que están 
autorizados a producir. En la reglamentación técnica de muchos de estos 
grupos se contempla la clasificación de los productores en tres categorías 
posibles: obtentor, seleccionador o multiplicador y se establecen los requisitos 
para cada una. (MAGRAMA, 2016) (Grifo Nosso)  

  

 Em reportagem publicada, no mês de janeiro de 2015, no Jornal El País64, periódico 

de  grande circulação na Espanha, foi informado que o Parlamento Europeu, graças a um 

respaldo majoritário dos partidos Socialdemocrata e Popular, aprovaram a reforma 

comunitária da Diretiva sobre transgênicos. Sobre este polêmico assunto, em que Estados 

                                                 
61 Os princípios que inspiraram dita lei foram os da prevenção e cautela, que implica em adotar as medidas 
adequadas para evitar os potenciais efeitos adversos para a saúde humana e o meio ambiente, caso a caso; isto é, 
a avaliação de riscos associados aos organismos geneticamente modificados geneticamente, para cada um deles, 
e passo a passo, supõe que só se procederá a liberação de organismos geneticamente modificados quando a 
avaliação das etapas anteriores revele que pode-se passar para a fase posterior sem existência de riscos, 
garantindo a informação e a participação pública, garantindo a consulta ao povo antes de autorizar algumas 
atividades de utilização confinada, assim como todas as de liberação voluntária e as de comercialização de 
organismos geneticamente modificados ou produtos que os contenham, e o acesso dos cidadãos à informação 
sobre as liberações ou comercializações autorizadas. (Boletín Oficial del Estado, 2013) (Tradução Nossa) 
62O documento citado está disponível em: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/Biotecnologia/RD_191_2013_tcm7-269982.pdf  
63 O documento citado está disponível em: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/Biotecnologia/RD_191_2013_tcm7-269982.pdf  
64 Dados do Jornal El País – Reportagem de 13 jan. 2015,  intitulada “Europa renuncía a unificar su política 
sobre cultivos transgênicos” 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion
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europeus têm sofrido com bloqueios comerciais, a União Europeia que, até pouco tempo, 

tentava introduzir no continente norma única para a regulamentação dos OGMs parece, pela 

informação do jornal supracitado, ter se desencantado em filiar uma posição única e ofereceu, 

novamente, a possibilidade de os Governos tratarem do assunto de maneira interna e 

continuarem fazendo suas escolhas sobre as importações e exportações de OGMs na União 

Europeia.  

  Escolheu-se, no presente estudo, tratar apenas da Espanha em todo o contexto 

europeu pelo fato de que o país é conhecido como “a cabeça da produção de OGM na 

Europa” e por ter legislação deveras minuciosa sobre o tema. No país, é cultivada variedade 

de milho geneticamente modificado desde 2003. O ano de 2014 encerrou-se com produção de 

mais de 131.500 hectares cultivas do milho MON810, propriedade da americana Monsanto; e 

é assim que a Espanha trata sua produção de OGMs; resta salientar que a mesma qualidade do 

MON810 é proibida em vários países europeus, segundo dados da FAO e apresentados 

também no Jornal El País65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Dados do Jornal El País – Reportagem de 13 jan. 2015,  intitulada “Europa renuncía a unificar su política 
sobre cultivos transgênicos” 
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5 SEMENTES TRANSGÊNICAS NO BRASIL E A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 
SOBRE O TEMA:  O CULTIVO E AS PROMESSAS CUMPRIDAS E NÃO 

CUMPRIDAS À LUZ DAS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS E DO DIREITO 
INTERO BRASILEIRO    

 
O presente capítulo tem o escopo de apresentar o Brasil sob a égide do cultivo das 

sementes, depois de tratar da legislação e das normas que são referentes à agricultura nos 

Estados Unidos e na União Europeia, com ênfase ao Estado espanhol. 

Uma vez que se tratou do cultivo de sementes transgênicas nos contextos jurídicos 

supracitados, é necessário tratar dos transgênicos por meio do seu principal objeto: as 

sementes e grãos, também no território brasileiro. Mas, a opção de tratar de maneira genérica 

os termos anteriores como “sementes” veio a partir da leitura do estudo feito sobre o tema 

pela autora Juliana Santilli, quando em sua obra “Agrobiodiversidade e direitos dos 

agricultores” que identifica como sementes todo e qualquer material de propagação vegetal. 

(SANTILLI, 2009. p. 127)  

É imprescindível, ao tratar da legislação sobre a biotecnologia vegetal no Brasil, 

apontar precipuamente  a Lei de Cultivares – Lei n.  9.456/1997, a Lei de Sementes – Lei n. 

10.711/2003, a Lei de Biossegurança – Lei n. 11.105/2005, além de fazer apontamentos 

principiológicos internacionais evidenciados nas Convenções das quais o Brasil é signatário, 

que envolvam o trato com sementes. Tudo isso visto no tocante à Carta Magna do Brasil – a 

Constituição da República de 1988.  

O Brasil é o segundo maior país no ranking mundial dos cultivadores de sementes 

transgênicas. Segundo estudos recentes e demonstrações de pesquisas da OMC, da FAO e de 

organizações ambientais tais como o ISAAA, o Brasil, que só fica atrás dos Estados Unidos 

em cultivos de OGMs, é grande produtor de sementes geneticamente modificadas de milho, 

soja e algodão. (ISAAA, 2014) 

A abordagem brasileira sobre o cultivo de transgênicos vai desde a Constituição, 

passa pela Lei de Cultivares e desemboca, quando o assunto é o cultivo de transgênicos, na 

Lei de Biossegurança.  

O Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB) publicou informações, em 

sua página principal, na Internet, sobre as áreas plantadas com transgênicos em todo o mundo 

no ano de 2015, o que veio confirmar a asserção supramencionada.  
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FIGURA 7 
ÁREA PLANTADA COM TRANSGÊNICOS NO MUNDO EM 2015 

 
FONTE: CIB, 2016 

 

Sobre as variedades de sementes geneticamente modificadas cultivadas no Brasil 

estão, em primeiro lugar, segundo as informações do CIB, o cultivo da soja (93%), seguido 

pelo milho (82%) e pelo algodão (66%), cultivos crescentes em áreas cada vez mais amplas e 

diversas ambientalmente (pela diversidade de ecossistemas) no território brasileiro. 

 
FIGURA 8 

A PRODUÇÃO DE TRANSGÊNICOS NO BRASIL EM 2014 
 
          

                      
FONTE: CIB, 2015 
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5.1 Considerações iniciais sobre as sementes transgênicas 

 
A agricultura, como já tem sido tratada desde o início do presente estudo, é uma das 

mais antigas atividades humanas, sujeita à regulação de normas, que tem passado por uma 

redefinição revolucionária desde as últimas décadas do século XX. 

A partir do momento em que se apontou a ideia a respeito de a atividade agrícola ser 

atividade “monofuncional”, ou seja, ideia de que a produção agrícola teria apenas o viés 

econômico com foco exclusivo na produção de futuros bens e intenção de uso privado sobre 

remuneração financeira de produtores, o cultivo das sementes OGMs foi iniciado no Brasil 

concomitantemente. 

Atualmente, o Brasil tem cerca de 37 milhões de hectares de terras plantadas com 

culturas OGMs, de acordo com dados informados pela Agência Céleres, agência de 

consultoria do agronegócio, dados publicados pelo Conselho de Informação sobre 

Biotecnologia em 2014. Isso é mais da metade dos 67,7 milhões de hectares utilizados para a 

agricultura em todo o Estado brasileiro. 

O uso de produtos transgênicos no país se iniciou na década de 1990, em 1991, 

quando acontecimento episódico tornou-se conhecido em todo o território nacional. Os 

produtores do Sul do Brasil iniciaram o cultivo de OGMs importados da vizinha Argentina. 

Contudo, o governo brasileiro só começou a regulamentar o negócio com produtos OGM em 

1995. 

A regulamentação dos transgênicos iniciada em 1995 foi interrompida em sua 

aplicabilidade no ano de 1998, devido a uma ação judicial proposta pelo Instituto Brasileiro 

de Defesa do Consumidor e julgada pela 6ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, que 

suspendeu a aplicação Lei nº 8.974 de 1995. Contudo, em 2003, o governo tornou, 

novamente, a comercialização de produtos geneticamente modificados permitida. No mesmo 

ano, o governo brasileiro emitiu o Decreto 4680/03, a fim de regulamentar o direito à 

informação dos consumidores dispostos a consumirem produtos OGM ou de terem 

informações suficientes sobre os mesmos, direito assegurado pelo Código de Defesa do 

Consumidor – Lei 8.078/90. 

Dois anos depois, em março de 2005, entrava em vigor a Lei de Biossegurança – Lei 

nº 11.105/2005, permitindo a utilização de organismos geneticamente modificados 

(transgênicos) no Brasil, porém, sem estudos específicos no que tange aos impactos 

ambientais. Tal lei delineou também os regulamentos para a investigação biotecnológica bem 

como criou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – a CTNBio.  
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Quando a Lei de Biossegurança nº 11.101 foi aprovada em 2005, tratou de pôr fim à 

controvérsia que rondava os OGM no Brasil, bem como procurou criar regras gerais sobre a 

pesquisa em Biotecnologia e regulamentar princípios constitucionais além de estabelecer 

mecanismos de segurança para atividades que envolvam OGMs e seus derivados.  

Foram utilizadas várias diretrizes para a elaboração da lei supramencionada, tais 

como o reconhecimento de avanços científicos nas áreas de biossegurança e Biotecnologia; a 

proteção da vida; a saúde humana; a saúde dos animais e das plantas e a observância do 

princípio da precaução para a proteção do meio ambiente, apesar de, na entrada em vigor da 

lei, tenha se podido constatar a ausência de estudos prévios de impacto ambiental, como dito 

anteriormente.  

Naquilo que é imprescindível ao tratar do assunto transgênicos e suas sementes, a Lei 

de Biossegurança exige que qualquer organismo geneticamente modificado passe pela 

avaliação da CTNBio. No tocante, especificamente sobre este órgão, Bruno Torquato de 

Oliveira Naves e Maria de Fátima Freire de Sá entendem que:  

 
A competência da CTNBio é normativa. Assim, cabe à Comissão estabelecer 
normas para quaisquer projetos relacionados a OGM e derivados, monitoramento de 
seus riscos, acompanhamento das instituições envolvidas, definir níveis de 
biossegurança e promover avaliação de risco, caso a caso, relativamente a atividades 
e projetos que envolvam OGM e seus derivados. (SÁ; NAVES, 2015. p. 214)  

 

 

 É importante observar, porém, que antes da vigência da Lei de Biossegurança, em 

2003, já vigorava a Lei nº 10.711 – a Lei de Sementes. Tal lei tem como objeto tratar do 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas que, mesmo antes do Decreto nº 5. 153/2004 e da 

Instrução Normativa 50/2006, já dispunha previamente, em seu artigo 1º, sobre a necessidade 

de garantir “a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de reprodução 

vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional”. (BRASIL, 

2003) (Grifo Nosso) 

 As leis de Biossegurança e de Sementes são, segundo Juliana Santilli, nada a mais do 

que a influência de um modelo agrícola industrial. A autora ainda constata que: “o Programa 

de Melhoramento e Desenvolvimento de Sementes da FAO atuou em sessenta países entre 

1972 e 1984, enquanto o Banco Mundial financiou treze programas nacionais de sementes e 

pelo menos uma centena de projetos relacionados com a introdução de sementes melhoradas 

entre 1975 e 1985”. (SANTILLI, 2009. p. 129) 
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 Tal investimento em tantos programas de sementes melhoradas, afirma Santilli que 

teria um precípuo objetivo: 

 
O principal objetivo de tais programas era capacitar as instituições agrícolas locais 
para produzir sementes melhoradas e distribuí-las aos agricultores, bem como criar 
condições para que o setor privado assumisse a sua produção e comercialização. Foi 
nesse contexto que surgiram as leis das sementes, destinadas a orientar o 
desenvolvimento de um setor “moderno” e comercial de produção de sementes.  
(SANTILLI, 2009. p. 129)  

 

 

A Lei de Proteção de Cultivares – Lei 9.456/1997, também é necessária para a 

depreensão do cultivo de sementes OGMs no Brasil. Contudo, diferentemente da Lei de 

Sementes – Lei 10.711/2003, a primeira tem ajuste à Lei de Direitos de Propriedade 

Intelectual, por ter vínculo próximo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual 

(OMPI). Interessante notar, como ensinado por Juliana Santilli, que “a própria lei de sementes 

prevê, em seu artigo 2º, parágrafo único, a aplicação dos conceitos constantes na Lei de 

Proteção de Cultivares” (SANTILLI, 2009. p. 167). Porém, isso não quer dizer que tratam as 

legislações diferentes de um único objeto. Enquanto a Lei de Sementes se preocupa em 

estabelecer normas para a produção, comercialização e utilização das sementes, a Lei de 

Proteção de Cultivares faz regular os direitos de propriedade intelectual relativos aos 

cultivares.  

Sobre aquilo que diz respeito à Lei 9.456/1997 importa entender o que afirma o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, no Brasil. Segundo o MAPA, 

tal lei “foi sancionada com o objetivo de fortalecer e padronizar os direitos de propriedade 

intelectual”. (BRASIL, 1997). Deve-se atentar para a definição de cultivar dada pelo MAPA, 

como:  

 
[...] aquela variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal e que seja claramente 
distinguível de outras conhecidas por uma margem mínima de características 
descritas, pela denominação própria, homogeneidade, capacidade de se manter 
estável em gerações sucessivas, além de ser passível de utilização. A nova cultivar é 
aquela que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses, em 
relação à data e pedido de proteção, e em outros países, com o consentimento do 
dono, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras, e há mais de quatro 
anos, para as demais espécies. As cultivares passíveis de proteção são as novas e as 
essencialmente derivadas de qualquer gênero ou espécie. (BRASIL, 2015) 
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Abordagem específica a tal lei foi realizada por José Cordeiro Araújo, que tratou de 

sua criação, evolução e analisou os argumentos favoráveis e desfavoráveis à aplicação da Lei 

9.456/1997. A Lei de Proteção de Cultivares é inserida no âmbito da propriedade intelectual e 

no direito do autor e, segundo Araújo, “é, de certa forma, complementar à Lei de Propriedade 

Intelectual (Lei de Patentes), sancionada em 1996”. Sobre esta última, o tratamento dado a ela 

será abordado no âmbito da Biotecnologia agrícola.  

 

5.2 Constituição da República de 1988: leitura do Artigo 225, o ajuste da CRFB/88 ao 

Direito Internacional Ambiental pela Declaração de Estocolmo e observações sobre a 
Lei de Proteção de Cultivares de 1997 

 
A Magna Carta de 1988 inaugurou, em capítulo específico, o cuidado com o meio 

ambiente e com as questões que a ele envolve. Depois da Declaração de Estocolmo, em 1972, 

(da qual o Brasil é signatário) ter inaugurado como temática o meio ambiente humano, sendo 

a primeira Conferência da ONU voltada para questões ambientais, ficaram comprometidos os 

Estados com a cooperação internacional em relação ao desenvolvimento igualitário entre os 

países e o compromisso com o meio ambiente. E, claro, tal comprometimento passou a ser 

compromisso do Estado brasileiro. 

 

5.2.1 A Declaração de Estocolmo e o artigo 225 da Constituição de 1988 

 

A cooperação foi uma das preocupações apontadas desde as disposições iniciais da 

Declaração de 1972 até ser tema de um dos seus princípios. Segundo a Declaração de 

Estocolmo, chegar à meta imperiosa da humanidade que seria a defesa e o melhoramento do 

meio ambiente humano para as gerações presentes e futuras, além de continuar a manter o 

desenvolvimento econômico e social, era imprescindível. Assim: 

 
 

DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO 
 

 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em 
Estocolmo de 5 a 16 de junho de 1972, e, atenta à necessidade de um critério e de 
princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para 
preservar e melhorar o meio ambiente humano, 
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I 
Proclama que: 
 

(...) 
 

7. [...] necessário que cidadãos e comunidades, empresas e instituições, em todos os 
planos, aceitem as responsabilidades que possuem e que todos eles participem 
equitativamente, nesse esforço comum. Homens de toda condição e organizações de 
diferentes tipos plasmarão o meio ambiente do futuro, integrando seus próprios 
valores e a soma de suas atividades. As administrações locais e nacionais, e suas 
respectivas jurisdições são as responsáveis pela maior parte do estabelecimento de 
normas e aplicações de medidas em grande escala sobre o meio ambiente. Também 
se requer a cooperação internacional com o fim de conseguir recursos que 
ajudem aos países em desenvolvimento a cumprir sua parte nesta esfera. Há 
um número cada vez maior de problemas relativos ao meio ambiente que, por 
ser de alcance regional ou mundial ou por repercutir no âmbito internacional 
comum, exigem uma ampla colaboração entre as nações e a adoção de medidas 
para as organizações internacionais, no interesse de todos.  A Conferência 
encarece aos governos e aos povos que unam esforços para preservar e melhorar o 
meio ambiente humano em benefício do homem e de sua posteridade. 
(DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 1972) 

 

Além de disposição da cooperação na inauguração da Declaração, o Princípio 24 do 

documento atenta: 

 
II 

PRINCÍPIOS 
 

Expressa a convicção comum de que: 
Princípio 24 
Todos os países, grandes e pequenos, devem ocupar-se com espírito e cooperação e 
em pé de igualdade das questões internacionais relativas à proteção e 
melhoramento do meio ambiente. É indispensável cooperar para controlar, 
evitar, reduzir e eliminar eficazmente os efeitos prejudiciais que as atividades 
que se realizem em qualquer esfera, possam Ter para o meio ambiente , 
mediante acordos multilaterais ou bilaterais, ou por outros meios apropriados, 
respeitados a soberania e os interesses de todos os estados. (DECLARAÇÃO DE 
ESTOCOLMO, 1972) (Grifo Nosso) 

 

 

 A orientação dada na Declaração de Estocolmo permitiu que o Brasil tratasse de 

forma ajustada ao documento internacional, sua nova Constituição de 1988, como recente 

Estado democrático que era.66 E, quando se ajustou a princípios internacionais do meio 

ambiente, a Constituição brasileira se tornou competente, notadamente, para tratar com 

propriedade do assunto meio ambiente. 

                                                 
66 Depois de mais de 20 anos de ditadura militar, em 1988, no dia 05 de outubro, o Brasil teve promulgada a 
Constituição de 1988. O então Presidente da Assembleia Constituinte Ulysses Guimarães confirmou, através de 
suas palavras: “Declaro promulgado o documento da liberdade, da democracia e da justiça social do Brasil, a 
Constituição da República Federativa do Brasil”. O país deixou, assim, a Constituição de 1967, resquício da 
ditadura militar. O Brasil era apresentado a sua nova Carta Magna. (CONJUR, 2013). 
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 No entendimento de Marcelo Dias Varella, 

 
Foi somente com a expansão da consciência ambientalista, oriunda da sociedade 
civil organizada, que os Estados do Sul começaram a preocupar-se com a proteção 
da natureza. A partir do final dos anos 70 e, sobretudo, nos anos 80, os Estados do 
Sul, como o Brasil, o México e a Índia, começam a conhecer forte pressão interna a 
favor da aprovação de leis mais rigorosas no que diz respeito à proteção da natureza. 
(VARELLA, 2009, p. 14) 

 . 

 Porém, antes de tratar especificamente da Constituição de 1988 e de princípios 

internacionais ambientais, é necessário que seja entendido o viés apresentado do Direito 

Internacional Ambiental para que o mesmo fundamente de maneira concreta a feitura do 

Capítulo VI da CRFB/88.  

 Aponta Marcelo Dias Varella que: 

 
[...] o Direito Internacional do Meio Ambiente é o conjunto de regras e princípios 
que regulam a proteção da natureza na esfera internacional. Nãoapenas cuida dos 
temas que atingem vários Estados simultaneamente, tais como a poluição 
transfronteiriça ou as mudanças climáticas, mas também tem como objeto certos 
elementos de proteção da natureza no âmbito interno dos Estados . Ele se 
constrói, em diversos temas, no contexto da preocupação global com a proteção 
da natureza, independente do território onde se encontre . (VARELLA, 2009. p. 
7) (Grifo Nosso) 

 

  

No momento em que o art. 225, caput, da CRFB/88 trata da necessidade de que haja 

proteção de um “meio ambiente ecologicamente equilibrado” e afirma de maneira categórica 

que todos a ele têm direito, trata de um dos objetos do Direito Internacional Ambiental: a 

proteção da natureza em âmbito interno do Estado.  E, assim, torna-se imperioso comentar a 

percepção da autora Bernardina Ferreira Furtado Abrão, quando aponta para o problema 

ambiental. De acordo com Abrão, o problema ambiental funda-se no excessivo consumo dos 

recursos naturais por uma pequena parcela da humanidade e no desperdício e na produção de 

artigos supérfluos à modificação da qualidade de vida. (ABRÃO, 2011) 

E percebe a autora: “para que o homem percebesse isso, foram necessários: 

contaminação das águas, envenenamento dos solos, urbanização de regiões ecologicamente 

frágeis, chuvas ácidas, efeito estufa, entre tantas outras ações antrópicas que causaram ou 

causam o desequilíbrio ecológico”. (ABRÃO, 2011. p. 1193) (Grifo Nosso) O próprio 

homem prejudica, assim, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

proveito das presentes e futuras gerações.  
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E, sob a tutela da Constituição da República, no mesmo artigo 225, em seu parágrafo 

primeiro, inciso II, a CRFB/88 dá, ao Poder Público, a incumbência de cuidar da “preservação 

da diversidade e da integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades de 

pesquisae manipulação do material genético”. 

  A partir do momento em que a CRFB/88 cuida em capítulo próprio do meio 

ambiente como tutela constitucional demonstra o ajuste constitucional ao Direito 

Internacional Ambiental e à preocupação com as diretrizes iniciais da Declaração, além de se 

mostrar atenta ao Princípio 1 que afirma: “o homem tem o direito fundamental à liberdade, à 

igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade” 

e ao Princípio 24 de Estocolmo, que afirma a necessidade de melhoramento do meio 

ambiente.  

 Para Márcio de Vasconcelos Martins e Raphael Pereira dos Santos, necessário tratar 

do tema meio ambiente na Constituição de 1988, uma vez que foi construída após a 

Conferência de Estocolmo, pois: “o enfincamento constitucional do tema fez com que o Brasil 

honrasse o compromisso assumido na Convenção de Estocolmo de 1972, da qual resultou 

uma Declaração de Princípios [...]”. (VASCONCELOS; SANTOS. 2014. p. 15)  

 Por tal afirmação é possível verificar que, uma vez que o meio ambiente é parte 

integrante de uma Constituição escrita situada no topo do ordenamento jurídico brasileiro, 

está sujeito aos limites formais e materiais da mesma. É, então,  norma diretamente aplicável 

e vinculante de maneira imediata às entidades públicas e privadas, pois o direito ao meio 

ambiente é direito difuso, necessário às presentes e futuras gerações. 

 Ainda para Vasconcelos e Santos, “é materialmente constitucional o meio ambiente, 

porque se trata de um direito fundamental constitutivo da Constituição material, com decisões 

fundamentais sobre a estrutura básica do Estado e da sociedade coletiva”. (VASCONCELOS; 

SANTOS. 2014. p. 15) 

 De forma certeira, a legislação ambiental sobre sementes, cultivares, biossegurança 

entre outras que traduzem o meio ambiente constitucional e internacional fica adstrita tanto ao 

ordenamento interno do Estado brasileiro como aos instrumentos internacionais ratificados. 

Assim, devem ser estudadas as leis sobre as sementes no presente trabalho.  

 

5.2.2 Lei de Proteção de Cultivares de 1997- Apontamentos sobre as sementes transgênicas e 

patenteamento 
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 Dentre todos os processos de transformação da humanidade, o processo de 

transformação agrícola, no tocante ao cultivo de sementes para alimentar a população 

mundial, que foi iniciado no século XX e continua no início do século XXI, tem acontecido 

de maneira intensa e enfrenta sérios desafios para um futuro não tão distante.  

Sério problema a ser enfrentado diz respeito à distribuição de renda cada vez mais 

desigual. Apesar de ter havido a crença inicial de que apenas a contribuição de empresas 

líderes mundiais em biotecnologia além da aplicação de novos encontros científicos entre os 

temas agricultura e tecnologia seriam a única maneira para acabar com a fome do mundo, não 

foi contabilizada a distribuição não equânime de renda em países agrícolas. 

O slogan que afirma ser a biotecnologia a solução para a fome mundial tem sido 

repetido diuturnamente quando o assunto é a agricultura desenvolvida, além disso, é utilizado 

como propaganda por grandes corporações. Países com baixa distribuição de renda e com 

uma população de agricultores sem acesso às sementes biotecnológicas patenteadas e 

vendidas pelas grandes corporações, ainda são problema para o desenvolvimento.  

 De acordo com Araújo: 

 
[...] outro grande desafio é o de compatibilizar a questão ambiental, a preservação e 
a sustentabilidade dos ecossistemas em que vive o ser humano com a crescente 
extração e uso dos recursos naturais, sob a intensificação dos processos produtivos e 
maior pressão sobre o meio ambiente. (ARAÚJO, 2010. p. 17) 

 

 Contudo, a humanidade que não exclui de seu âmago a porção agrícola por meio de 

seus produtores (sejam pequenos ou latifundiários) já passou pela Revolução Verde, pela 

introdução de novas variedades de plantas (variedades novas introduzidas pela engenharia 

genética ou mesmo pelo melhoramento de plantas), pelo acúmulo de insumos agrícolas 

“modernos” e biotecnológicos até pelo incremento dos níveis de rendimento das lavouras. 

 É importante salientar que:  

 
No contexto mundial, entende-se que o Brasil apresenta potencial de grande 
competitividade no ramo da agroindústria, como decorrência da conjugação de 
vários fatores positivos: extensão territorial, clima e solos favoráveis à exploração 
agropecuária, tradição e tecnologia no campo da transformação alimentar e de 
matérias-primas industriais, entre outros. (ARAÚJO, 2010. p. 17) 

 

  

A oferta das melhores cultivares adaptadas às condições de produção e que tenham 

incorporado melhoramentos genéticos em sua estrutura serão as cultivares capazes de ampliar 

o potencial de produção e as mesmas serão capazes de aproveitar melhor os recursos do solo e 
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do clima em que se desenvolvem. No entendimento de José Cordeiro de Araújo, “a adoção, 

por maior número de agricultores, de cultivares aprimoradas e de sementes melhoradas, que 

são o veículo capaz da carga genética daquelas cultivares traria, inequivocamente, acentuada 

alteração no perfil do rendimento das lavouras brasileiras”. (ARAÚJO, 2010. p. 20) 

 A cultivar é uma variedade desenvolvida por meio de pesquisa e tem como 

característica dois elementos muito favoráveis ao setor agroindustrial, que são a 

homogeneidade e a estabilidade. Características que a diferenciam das demais sementes e que 

dão a ela grande valor comercial. É considerada, então, uma variedade de sementes 

cultivadas, ou “cultivar”. Somente é cabível o termo supracitado para designar variedades 

com características de homogeneidade, estabilidade e diferenciada das demais variedades.  

 Além do conceito e características de uma cultivar, á imprescindível que se tenha em 

mente, segundo a legislação brasileira, o que seria uma semente. Para a lei 9.456/1997, em 

seu artigo 3º, considera-se semente “toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação 

de uma cultivar”. (BRASIL, 1997). Na verdade, então, a semente seria conceituada como toda 

parte de multiplicação de indivíduos vegetais superiores. Assim, são sementes aquelas 

propriamente ditas, as mudas, tubérculos, ramos ou outras partes vegetativas e das quais se dá 

origem a novas plantas.  

 O Brasil, desde 1976 (apesar de a Lei 9.456 ter sido aprovada em 1997) tentava 

introduzir, no sistema de política agrícola nacional, alguma forma de direito de proteção 

intelectual que fosse relativa a cultivares. Mesmo assim, depois de aprovada, a Lei de 

Proteção de Cultivares tem enfrentado vários embates, com divergências em padrões técnicos, 

econômicos e tecnológicos. Os interesses são diversos, apesar de que o poder econômico, 

representado pelo empresariado agrícola, pelas empresas produtoras de sementes, entre 

outros, sempre conseguiu fazer a discussão pender para o vértice econômico do 

desenvolvimento sustentável. 

 De acordo com os estudos de Araújo: 

 
[...] as empresas produtoras de sementes e suas associações e empresas de 
Biotecnologia e de engenharia genética – em geral multinacionais – desempenharam 
relevante papel nesse processo por sua facilidade de acesso a quem decide, por sua 
capacidade de dialogar e penetrar nos ambientes de decisão, enfim, por sua absoluta 
condição privilegiada de acesso ao poder. (ARAÚJO, 2010. p. 31) 

 

  

Não é pertinente deixar de observar  que a Lei de Proteção de Cultivares está 

intimamente relacionada à submissão das políticas públicas ao poder econômico (interesses 
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econômicos). Mas, acima das dúvidas técnicas e científicas, pelo poder econômico optou-se 

por achatar a política pública que poderia tratar com atenuantes em benefício dos pequenos 

agricultores no que tange às cultivares. Entretanto, os representantes das empresas de 

biotecnologia mundiais estiveram sobremaneira “ladeando” os legitimados para a construção 

da lei ora comentada, além de colaborarem como parceiros para aquisição de domínio do 

mercado quando se trata de sementes transgênicas.  

 
Em Goiás, no final da década de 1990, foi construída uma rede de empresas 
parceiras, composta pela Monsanto, Embrapa e Centro Tecnológico de Pesquisas 
Agropecuárias (CTPA) para a produção de semente soja transgênica adaptada às 
condições do clima de cerrado. Cada empresa parceira tem atribuições específicas 
no processo produtivo, estabelecidas pelos contratos de cooperação. A formação 
dessa rede empresarial, fundamentada no modelo de acumulação flexível, constituiu-
se numa importante estratégia para garantir o domínio no mercado de sementes de 
soja transgênica na região de cerrados. (MOURA; MARIN, 2013, p. 21) 
 

 O artigo 8º da Lei nº 9.456/1997 aponta que: “a proteção da cultivar recairá sobre o 

material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira”. Desta feita, impede 

que terceiros se apoderem daquela cultivar descrita e registrada sob proteção do requisitante 

do direito sobre ela. 

 O artigo 10, Inciso IV, dispõe que:  

 
Lei nº 9.456/1997 

 
[...]  

 
Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele 
que: 
I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em 
estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; 
II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, 
exceto para fins reprodutivos; 
III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na 
pesquisa científica; 
IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, 
exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de 
programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, 
conduzidos por órgãos públicos ou organizações não governamentais, 
autorizados pelo Poder Público. (BRASIL, 1997)(Grifo Nosso)  

  

 

Fica nítido, ao observar a leitura dos artigos 8º e 10, que a chamada “boa intenção” 

da Lei de Proteção de Cultivares, ao permitir que o produtor rural de pequena monta possa se 

utilizar da multiplicação de sementes nos termos do artigo 1º em comento, impossibilita o 

crescimento desse pequeno produtor. Quando a Lei n. 9.456/1997 aponta para o fato de que a 
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multiplicação de sementes só pode ser objeto de doação ou troca, acaba por afirmar 

implicitamente a necessidade de compra de novas sementes para que sejam as mesmas objeto 

de venda.  

Produtor sem acesso a grandes laboratórios e que pode tratar de permuta apenas com 

outros pequenos produtores, mas que, para isso, necessitam de vínculo a órgãos públicos ou 

organizações não governamentais vinculadas ao Poder Público, não tem condições de 

comprar sementes, acaba impossibilitado de vender para crescer.  Não tem intenção a Lei n. 

9.456/1997 de garantir o subsídio do pequeno produtor. A vez é do latifundiário que paga por 

suas sementes “personalizadas”.     

 Outro ponto interessante a ser destacado na proposta de estudo da Lei n. 9.456/1997 

é o vínculo de tal legislação ao Acordo TRIPS da OMC. O governo do Brasil, quando 

começou a discutir as propostas de implementação do sistema de cultivares no país, o fez com 

respaldo na Ata Final da Rodada Uruguai do GATT, aprovada pelo Brasil e que marcava a 

instituição da OMC. A Rodada Uruguai apontou para o tratamento de proteção intelectual, 

prevendo que os Estados-Membros providenciassem “elaboração de legislação sui generis de 

proteção vegetal e animal” naquilo que dizia respeito ao Anexo TRIPS. 

 O Acordo TRIPS tratou, como já fora apresentado no Capítulo 2, do artigo 27.3 (b) e 

da possibilidade de considerar não patenteáveis os elementos dispostos na alínea 

supramencionada, mas os Estados-Membros deveriam  providenciar sua legislação interna, 

mesmo que sui generis para regulamentação do artigo em cada Estado-Membro.  

 Porém, o Brasil teria o prazo até o ano de 1999, estipulado pelo TRIPS, a partir da 

ratificação do tratado da OMC, para redefinir ou definir a tutela da propriedade intelectual em  

âmbito interno. A definição de uma legislação sui generis não teria sido definida antes do 

prazo final, o que teria impossibilitado ao Brasil de fazer parte da Declaração Internacional 

para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV)67. 

 Era interessante para o Brasil aderir à Convenção de 1978 da UPOV, pois no âmbito 

do Mercosul, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai já seriam membros da mesma convenção, 

além do que, a Convenção de 1991 é mais rigorosa face às anteriores e recebe várias críticas 

de seus setores, enquanto pela Convenção de 1978, havia a previsão sobre o direito do 

obtentor sobre a produção de novas cultivares e sobre a comercialização das sementes. 

                                                 
67 A coordenação e normatização, no plano internacional, sã 5fo exercidas pela UPOV, organismo reconhecido 
pelo Sistema das Nações Unidas, com vínculos à Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO), com 
sede em Genebra e instituída por uma convenção em 1961, revista em 1972, em 1978 e, mais recentemente, em 
1991. (ARAÚJO, 2010. p. 38)   
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 A Convenção de 1991, de forma diversa da Convenção de 1978, confere também ao 

melhorista o direito sobre a produção agrícola, o que obriga ao agricultor à obtenção de 

licença, autorização do melhorista, com a possibilidade de pagamento de royalties para 

comercializar sua própria produção, pois poderia ser oriunda de cultivar protegida.  

  Enfim, o Brasil atendeu às disposições internacionais com as quais se comprometeu. 

Desde a assinatura do Acordo TRIPS, teve sua Lei de Proteção de Cultivares à imagem e 

semelhança da Convenção da UPOV de 1978, apesar de ter aspectos característicos da 

Convenção de 1991, como é o caso  da cultivar essencialmente derivada. Logo, o Brasil 

instituiu um sistema sui generis regulamentador e foi dada a permissão à integração de fóruns 

e do circuito internacional que é exigência para transações comerciais nos países 

desenvolvidos (EUA possuem Lei de Cultivares desde 1970 e permitem o patenteamento 

vegetal desde os anos 1930).  

 O sistema de legislação sui generis foi adotado pelo Brasil porque, como ensina 

Juliana Santilli: 

 
Ao estabelecer que os países deveriam conceder proteção a variedades vegetais, o 
TRIPS obrigou muitos países em desenvolvimento a optar entre o sistema de 
patentes, um sistema sui generis (que o acordo não define, mas é entendido como 
um sistema especial, próprio) ou a combinação de ambos, pois a adesão ao TRIPS 
era fundamental para que eles pudessem se tornar membros da OMC. Como o texto 
do TRIPS não explica exatamente o que é considerado um sistema sui generis, os 
países-membros da OMC não são obrigados a se tornar membros da UPOV nem a 
editar leis nacionais em conformidade com qualquer uma de suas atas. (SANTILLI, 
2009. p. 182)  

 

 Contudo, como não poderia ser simples assim, a UPOV passou a entender que a 

adesão às convenções do organismo reconhecido pelo Sistema das Nações Unidas seria a 

forma mais adequada, além de ser a mais eficaz de o Estado adotar o tal sistema sui generis de 

proteção das variedades vegetais. Em suas convenções, atas foram estabelecidas e o Brasil 

está adepto à proteção diferenciada, por exemplo, por meio da Lei de Sementes e da Lei de 

Proteção aos Cultivares.  

 A UPOV, quando atentou para o fato de adesão às convenções ser a forma mais 

adequada e eficaz de adoção do sistema sui generis estabelecido pelo Acordo TRIPS, levou 

em conta que o Brasil, assim como os outros membros signatários às convenções, 

comprometeu-se a adotar, em sua legislação nacional, maneiras diversas de aplicação das 

mesmas. Exemplo, segundo Santilli (2012), está na própria Lei de Proteção aos Cultivares e 

na Lei de Sementes, ambas da legislação brasileira, como afirmado anteriormente.  
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 Santilli aponta que “a Lei de Sementes, em seu artigo 2º, parágrafo único, prevê a 

aplicação dos conceitos constantes da Lei de Proteção de Cultivares”. (2012, p. 167) 

Enquanto a Lei de Sementes estabelece normas para produzir, comercializar e utilizar as 

sementes, a Lei de Proteção de Cultivares regula os direitos de propriedade intelectual 

relativos às cultivares.    

 

5.3 Lei 10.711/2003 – a Lei de Sementes e Mudas no ordenamento jurídico brasileiro: 
apontamentos  

 

A Lei de Sementes e Mudas tem o papel de regulamentação da produção das 

sementes para a comercialização das mesmas em território brasileiro ou para exportação e 

importação, (nesse caso, devendo seguir o disposto no Capítulo V da Lei nº 10.711/2003).  

A lei reconhece o caráter específico das produções de sementes chamadas de 

“varietais crioulas”, pois possibilita que os “sistemas locais e tradicionais de produção não 

sejam submetidos às exigências formais do Sistema regulado pela Lei de Sementes” 

(disposição sobre a dispensa de registro no Renasem, no caso de sementes tradicionais ou 

crioulas, no Decreto nº 5.153/2004). (PACKER, 2010, p. 25)  

Interessante  observação, uma vez que as leis que antecederam a Lei nº10. 711/03 

não consideravam como sementes comercializáveis as sementes tradicionais como material 

regenerativo, mas apenas como grãos para matéria-prima e alimentação. 

 Segundo o disposto no artigo 2º do diploma legislativo, in verbis: 

  
LEI Nº 10711/03 

 
[...] 

 
Art. 2o 

 Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
 

[...]  
 

XVI - cultivar local, tradicional ou crioula: variedade desenvolvida, adaptada ou 
produzida por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, 
com características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas 
comunidades e que, a critério do Mapa, considerados também os descritores 
socioculturais e ambientais, não se caracterizem como substancialmente semelhantes 
às cultivares comerciais; (BRASIL, 2003) 

  

A Lei de Sementes e Mudas é responsável pela criação do Sistema Nacional de 

Sementes e Mudas – SNSM – que veio a ser regulamentado no ano seguinte pelo Decreto n. 
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5.153/04. O documento, por meio do SNSM, dispõe sobre todo o complexo  manejo de 

sementes para que as mesmas sejam importadas, exportadas, comercializadas em território 

nacional, além de outros dispositivos. Sobre o SNSM, aponta o Decreto nº 5.153/2004, in 

verbis: 

 
DECRETO Nº 5.153/04 

[...] 
CAPÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS – SNSM 
 

 Art.  3o  O Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM é composto das 
seguintes atividades: 
        I  Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM;  
        II Registro Nacional de Cultivares - RNC;  
        III produção de sementes e mudas;  
        IV certificação de sementes e mudas;  
        V análise de sementes e mudas;  
        VI comercialização de sementes e mudas;  
        VII fiscalização da produção, do beneficiamento, da amostragem, da análise, da 
certificação, da reembalagem, do armazenamento, do transporte e da 
comercialização de sementes e mudas; e 
        VIII utilização de sementes e mudas. (BRASIL, 2003)  

 

 A observação que se quer fazer no presente trabalho no que tange à Lei de Sementes 

e Mudas diz respeito, na verdade, ao desajuste que havia entre o texto da lei e o texto do 

regulamento disposto no Decreto nº 5.153/2004. A discórdia entre os textos estava 

precisamente no artigo 8º, §3º, da Lei nº10. 711/2003 e o artigo 4º do Decreto nº 5.153/2004.  

 Segundo o artigo 8º da referida lei:  

 
Lei nº10. 711/2003 

Art. 8o As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção, 
beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e 
exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Renasem. 

 
[...] 

§ 3o Ficam isentos da inscrição no Renasem os agricultores familiares, os 
assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou 
mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si .(BRASIL, 2003) 
(Grifo Nosso) 

 

  

Diferentemente daquilo que dispõe a lei, o Decreto a  regulamentá-la apontava no 

artigo 4º: ficariam dispensados de inscrição no Renasem os agricultores familiares, os 

assentados de reforma agrária e os indígenas que multiplicassem sementes ou mudas para 

distribuição ou comercialização entre si, mas também seriam dispensadas de inscrição as 
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organizações constituídas exclusivamente por agricultores familiares. Porém, no caso de tais 

organizações, só poderia haver a distribuição de sementes aos associados, ficando vedada a 

comercialização.  

Ocorria, de maneira clara, uma dissociação entre o regulamento que deveria 

esclarecer a lei, mas não desdizê-la, e era o ocorrido. Atualmente, sobre tal conflito, devem-se 

observar os termos novos do Decreto nº 5. 153/2004 ao afirmar que:  

 
Art.  4o  A pessoa física ou jurídica, que exerça atividade de produção, 
beneficiamento, reembalagem, armazenamento, análise, comércio, importação ou 
exportação de semente ou muda, fica obrigada a se inscrever no Registro Nacional 
de Sementes e Mudas - RENASEM. 
        § 1o  A pessoa física ou jurídica que importar semente ou muda para uso 
próprio em sua propriedade ou em propriedade de terceiro cuja posse detenha fica 
dispensada da inscrição no RENASEM, obedecidas às condições estabelecidas neste 
Regulamento e em normas complementares. 
        § 2º Ficam dispensados de inscrição no RENASEM aqueles que atendam aos 
requisitos de que tratam o caput e o § 2º do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho 
de 2006, e multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca e 
comercialização entre si, ainda que situados em diferentes unidades da 
federação.      (Redação dada pelo Decreto nº 7.794, de 2012) 
§ 3º A dispensa de que trata o § 2º ocorrerá também quando a distribuição, 
troca, comercialização e multiplicação de sementes ou mudas for efetuada por 
associações e cooperativas de agricultores familiares, conforme definido pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, desde que sua produção seja 
proveniente exclusivamente do público beneficiário de que trata a Lei nº 
11.326, de 2006, e seus regulamentos .      (Redação dada pelo Decreto nº 7.794, de 
2012)(Grifo Nosso)  

 

 A partir da antiga controvérsia entre a Lei de Sementes e Mudas e o Decreto nº 5.153 

que a regulamentava, datado de 2004, observou Parcker que o decreto violava a Lei de 

Sementes, que garante o livre acesso por meio da distribuição, troca ou comercialização de 

sementes crioulas entre os agricultores, seja individual ou de maneira coletiva. Feria também 

o artigo 48 da mesma lei, pois tal artigo proíbe qualquer restrição de políticas públicas de 

financiamento ou de distribuição (art. 48). (PACKER, 2010. p. 39) 

 Ora, acontecia de o artigo 4º do decreto violar a CRFB/88, uma vez que em seu 

artigo 5º, XVII, o texto garante a “plena liberdade de associação para fins lícitos” (BRASIL, 

1988).  Violava o artigo 4º do decreto, também, o Tratado TIRFAA da FAO e o direito dos 

agricultores previstos por ele, já que o TIRFAA incentiva a conservação denominada on farm 

das sementes crioulas – técnica que garante a proteção dos recursos genéticos para 

alimentação e agricultura.  
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5.4 Lei 11.105/05 – A Lei de Biossegurança como promessa renovada 
 

Os organismos geneticamente modificados são regidos pela Lei 11.105, de 24 de 

março de 2005. A lei aponta os princípios estabelecidos pela Constituição da República, 

princípios estes relativos ao meio ambiente e sua preservação para as presentes e futuras 

gerações. Trata a Lei 11.105/2005 da preservação do patrimônio genético brasileiro, além da 

necessidade de supervisão das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético.  

A Lei de Biossegurança de 2005 atentou para os avanços científicos tanto na área da 

própria biossegurança como na área biotecnológica. Além de tratar tal dispositivo da criação 

de regras gerais sobre a pesquisa em biotecnologia, observado foi o princípio da precaução 

para a proteção do meio ambiente. 

Ao tratar do princípio da precaução, a Lei de Biossegurança atentou para o fato de a 

incerteza científica ser a “mola mestra” que predispõe atenção à própria precaução per se; 

termo que dicionarizado aponta como sinônimos “prudência, cuidado, cautela antecipada” de 

acordo com Silveira Bueno (2007, p. 616).  

Assim, a lei em comento inicia em suas Disposições Preliminares e Gerais, logo no 

artigo 1º do Capítulo I, que trata das diretrizes do documento legislativo, sobre a tutela da 

precaução por seu princípio de mesmo nome. 

Preleciona o Artigo 1º da Lei 11. 105/05, caput, que, in verbis: 

 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E GERAIS 
        Art. 1o Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização 
sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a 
transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a 
comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de 
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como 
diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e Biotecnologia, 
a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio 
da precaução para a proteção do meio ambiente . (BRASIL, 2005) (Grifo Nosso) 

 
 

Nos termos em que a lei trata de precaução, Romeo Casabona aponta para a 

necessidade da observância de tal princípio por entender que: 

 
El principio de precaución no parte de uma absoluta falta de previsión sobre el 
futuro, pues se basta in la sospecha de los riesgos que puede comportar uma 
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actividad determinada, por ló general com consecuencias de especial magnitud e 
incontrolables y tal vez irreversibles, Em conclusión, el recurso al principio de 
precaución presupone que se ha identificado los efectos potencialmiente periglosos 
derivados de um fenômeno, um producto o um proceso y que la evaluación 
científica no permite determinar el riesgo com la cierteza suficiente. (CASABONA, 
2002. p. 36-37)68 

 

Pela necessidade de precaução, a CRFB/88, em seu artigo 225, §1º, IV, requer o 

estudo de impacto ambiental “para atividades que apresentem potencial risco de degradação 

do meio ambiente”. 

O artigo 3º da Lei de Biossegurança conceitua OGM, em seu inciso V, como 

“organismo cujo material genético – ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer técnica 

da engenharia genética”. (BRASIL, 2005)  

A Lei nº 11.105 -  Lei de Biossegurança -  define o conceito de OGM, além de 

estabelecer regras para os laboratórios que trabalham com os mesmos. Além disso, determina 

procedimentos de autorização na investigação de OGMs e aponta as regras para sua produção 

e comercialização, além de tratar das restrições à sua liberação no ambiente, os regimes para o 

seu cultivo, os requisitos para relatar sua liberação, inspeções e monitorização das atividades 

de investigação de tais organismos.  

Para Paulo Affonso Leme Machado, a Lei de Biossegurança “objetiva estabelecer 

normas de segurança e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de Engenharia 

Genética”. (MACHADO, 2015. p. 1168) O autor ainda lembra que “oito atividades relativas 

aos OGMs são abrangidas: construção, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, 

consumo, liberação e descarte”. (MACHADO, 2015. p. 1168-69) 

Na verdade, para o presente estudo, no que diz respeito ao âmbito da proteção das 

sementes ou da biossegurança sobre os OGMs, é preciso salientar que a atual Lei de 

Biossegurança de 2005 envolveu a história de uma década de discussões e atividades 

legislativas e judiciais. No ano de 1995, o Brasil aprovou a primeira lei destinada a regular as 

atividades que envolviam OGMs e seus derivados, a partir da necessidade de regulamentação 

pelo Estado brasileiro, por casuísticas ocorridas no estado do Rio Grande do Sul, quando 

agricultores decidiram comprar sementes transgênicas vindas da Argentina desde 1990. Fora 

aprovada, então, a Lei nº 8.974/1995.  

                                                 
68 O princípio da precaução não parte de uma absoluta falta de previsão sobre o futuro, pois basta-se pela 
suspeita dos riscos que podem comportar uma atividade determinada, no geral com consequências de magnitude 
especial e incontroláveis e talvez irreversíveis. Em conclusão, o recurso ao princípio da precaução pressupõe que 
se tenha identificado os efeitos potencialmente perigosos derivados de um fenômeno, um produto ou um 
processo e que a avaliação científica não permite determinar o risco com certeza suficiente. (CASABONA, 
2002. p. 36-37) (Tradução Nossa) 
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Porém, conflitos entre a legislação de biossegurança e a legislação ambiental levaram 

à necessidade de reestruturação da legislação pertinente às sementes geneticamente 

modificadas.  

No ano de 1998 surgiram os primeiros problemas relacionados com a Lei nº8. 

974/95, quando a CTNBio emitiu Parecer Técnico Conclusivo e aprovou o pedido de 

liberação da soja GM tolerante ao herbicida glifosato, sem exigir a conclusão de Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA).  

A competência da CTNBio fora, então, contestada por meio de Ação Civil Pública 

proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor, provocando um extenso e contencioso 

processo que discutiu a aplicação da Biotecnologia no Brasil. Em 2003, o Governo Federal 

apresentou um projeto de lei no Congresso e, depois de um ano e meio de discussões, estava 

aprovada a Lei nº 11.105/2005.  

A Lei de Biossegurança foi pouco preventiva no tocante aos OGMs oriundos de 

vegetais. Isso permitiu, desde o início de sua vigência até recentemente, discussões no tocante 

à segurança dos transgênicos para a saúde humana, para a saúde do meio ambiente e dos 

ecossistemas brasileiros, apesar de o Brasil ser o segundo maior produtor de sementes 

transgênicas do mundo, como demonstra a Figura  abaixo:  

 
 

FIGURA 9 

Transgênicos liberados no Brasil 

  
Fonte: Stefano Wrobleski - Repórter Brasil 
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5.5 Sementes Transgênicas: o cultivo de promessas cumpridas e de promessas  não 

cumpridas 
 

 Desde o início do presente trabalho, tem-se procurado demonstrar a evolução da 

agricultura no mundo e a necessidade de entender quais são os processos que deram ou têm 

dado certo e aqueles que parecem não ter correspondido às expectativas humanas para 

garantir um crescimento econômico, aportes sociais e desenvolvimento ambiental na busca do 

desenvolvimento sustentável. As expectativas passaram pelos bancos de sementes de Nikolai 

Vavilov até aos estudos avançados de biologia molecular, por meio da nova ciência – a 

biotecnologia vegetal.  

 O modelo dessa nova ciência acabou por tomar rumos de um modelo desenhado 

como essencialmente “privatista”, que passa, inclusive, pelo patenteamento de sementes, 

direitos de propriedade intelectual (haja vista o Acordo TRIPS, da OMC). Passa também pela 

ameaça do aumento populacional mundial (que serve de justificativa às grandes empresas de 

biotecnologia) sem a perspectiva de subsídios para alimentar as futuras gerações além dessa 

que, atualmente, vive a era de grandes impactos ambientais. Problemas como a biopirataria e 

a distribuição não equitativa de insumos  para o crescimento necessário a todos levam ao 

questionamento de até que ponto a Biotecnologia, escolhida como a única salvação para todos 

os problemas econômicos e socioambientais  supracitados, tem conseguido cumprir as 

promessas feitas. 

 É de fundamental importância atentar para todas as promessas que trouxe a 

Biotecnologia vegetal e entender de maneira mais precisa e menos política sobre os desfechos 

que até agora podem ser observados no trato com as sementes, seu cultivo, sua propagação. 

Tudo isso deve ser percebido com o olhar daquele cientista que investiga no intuito de obter a 

resposta da intervenção humana no meio ambiente. 

 Importa observar se a intervenção antrópica é a maior causadora de erosão genética, 

de poluição das águas e da perda de espécies nativas da biodiversidade em prol de um 

desenvolvimento econômico que não interessa mais.  

  Desde o início deste estudo, ao se tratar de agricultura, sementes transgênicas, saúde 

do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, patenteamento, direitos de propriedade 

intelectual, convenções internacionais e suas declarações, biotecnologia vegetal e aumento 

populacional, não se pôde observar nenhuma conclusão a respeito do uso das sementes 

transgênicas e de sua aprovação maciça em nenhum país dos continentes estudados.  América 
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e Europa foram estudadas e: representada a América do Sul pelo Brasil;  América do Norte 

pelos Estados Unidos e a Europa pela Espanha. Brasil, Estados Unidos e Espanha têm 

entendimentos diferentes sobre o mesmo assunto e, o mais interessante, os países estudados 

são grandes produtores de OGMs no mundo e têm as mesmas grandes empresas de 

biotecnologia representadas em seus territórios: Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont Pionner 

são a essência da Biotecnologia na agricultura. 

 Vandana Shiva atenta para o fato de que, hodiernamente, dez corporações controlam 

32% do mercado de sementes comercializáveis, avaliadas em 23 bilhões de dólares, além de 

dominarem 100% do mercado da engenharia genética por meio de sementes transgênicas. 

(SHIVA, 2016)  

 Adverte a autora que: as mesmas corporações que hoje carregam o slogan de 

trabalharem pela descoberta da ciência da vida, eram há um tempo, corporações mundiais de 

produtos químicos, tais como inseticidas. Além do mais, Shiva aborda o fato de que as 

monoculturas propagandeadas por tais corporações acabam por aquilo que denomina de 

“sequestro da biodiversidade” e criam famintos em vez de salvarem o mundo da fome.  

 Porém, por outro lado, é possível ver benefícios propiciados pela engenharia genética 

que não seriam conhecidos sem a Biotecnologia vegetal, por exemplo. A prática de modificar 

geneticamente as espécies para uso do ser humano acompanha a humanidade desde as suas 

origens.  

Sem embargos, a controvérsia sobre as sementes transgênicas se perpetua desde o 

início de sua implementação na agricultura. Tal controvérsia, de maneira geral, é objeto de 

dissenso entre os setores favoráveis à Biotecnologia e os setores ambientalistas, normalmente 

contra as modificações propostas pela mesma ciência. Ambos os setores apontam e se 

esmeram em estudos científicos para sustentarem suas posições; além de se acusarem 

mutuamente de ocultar ou ignorar os feitos de cada um frente a maior interessada: a 

população faminta.  

 Desta feita, é importante entender o que as sementes transgênicas, objeto imediato da 

Biotecnologia agrícola, têm trazido de benefícios e de malefícios ao serem implementadas no 

cotidiano do homem. 

 A falta de um amplo conhecimento existente sobre a Biotecnologia propicia que seja 

propagada toda a sorte de mitos por aqueles contrários à aplicação da ciência de acordo, 

principalmente, com representantes das empresas líderes do mercado de sementes. De 

maneira contrária, ambientalistas atentam para o que chamam de grave problema: uma 
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agricultura baseada na monocultura que prejudica, em primeira instância, a diversidade 

ecológica e biológica, a fauna, a flora dos ecossistemas mundiais além da erosão genética.  

 

5.5.1 As promessas cumpridas pela biotecnologia agrícola 

 

As melhorias da moderna agricultura vão desde maiores rendimentos até a inclusão 

dos chamados biorreatores descontaminados. São vantagens que atendem ao setor econômico 

e ao setor ambiental. Nessa direção, frequentemente, são avistadas as primeiras variedades 

melhoradas graças à biotecnologia. 

Com o advento da “moderna” ciência, é possível ver, nitidamente, o aumento da 

produtividade representado pela colheita de transgênicos frente a outros manejos de produção. 

Naquilo que tange às inovações da engenharia genética relacionadas à obtenção de plantas 

transgênicas resistentes a herbicidas, micro-organismos patogênicos e pragas, as sementes 

transgênicas são capazes de evitar perdas importantes nos cultivos. E, ao diminuir as perdas e 

os custos da produção, isso implica em redução de mão de obra e de produtos químicos.  

 Vários foram os agricultores que iniciaram o plantio de sementes transgênicas pelo 

fato de que a semeadura necessitava apenas de técnicas de pouco ou nenhum trabalho 

“pesado”.   

 Em 2003, a FAO publicou um documento em sua página inicial oficial, que tratava 

especificamente sobre os argumentos a favor da utilização de transgênicos na agricultura. 

Respaldado em tal documento e nas promessas feitas para sustentar o benefício do cultivo de 

OGM e que evoluíram desde 2003 até 2016, o presente estudo passa à análise dos 

apontamentos a favor do cultivo de OGM no Brasil e no mundo.   

 Para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação é 

necessário ponderar sobre o raciocínio que envolve os OGMs. A FAO, logo no introito do 

documento, aponta para os potenciais benefícios da utilização de OGM na agricultura e, entre 

tais benefícios estão: maior resistência de agentes externos, alimentos básicos mais nutritivos, 

animais de granja mais produtivos. 

 Mas, além dos benefícios para a agricultura, a FAO  aponta para serem plenamente 

factíveis os benefícios ambientais: a produção de mais cultivos alimentares em menos terras, 

os OGMs poderiam atenuar as repercussões ambientais devidas à produção de alimentos e aos 

processos industriais, reabilitação biológica, melhor conservação dos produtos, os 

biocombustíveis. 
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 Em relação aos benefícios para a saúde humana foram apontados: investigação de 

doenças mediante a caracterização genética, vacinas e medicamentos e o reconhecimento de 

genes alergênicos.   

 Sobre todas as perspectivas apontadas pelo documento da FAO em 2003, o ISAAA 

trouxe a público um estudo que inclui o Brasil, do ano de 2015 que aponta:  

 

 

 
Benefícios oferecidos por cultivos geneticamente modificados 
 
 Uma meta-análise global de 147 estudos para os últimos 20 anos reportou que “em 
media, a adoção da tecnologia GM tem reduzido o uso de pesticidas químicos 
em 37%, aumentado a produtividade das culturas em 22% e elevado os lucros 
dos produtores em 68%”. Essas descobertas corroboram com os resultados de 
outros estudos globais anuais (Brookes et al, 2015). De 1996 a 2014, cultivos GM 
contribuíram com a segurança alimentar, sustentabilidade e com a mudança 
climática/ambiental por: aumentar a produção agrícola no valor de US$ 150 
bilhões; fornecer um ambiente melhor, por poupar 584 milhões de kg de 
ingrediente ativo de pesticidas; apenas em 2014, reduziu emissões de CO2 em 
27 bilhões de kg, o equivalente a retirar 12 milhões de carros das ruas por um 
ano; conservou a biodiversidade poupando 152 milhões de hectares de terra de 
1996 a 2014 e ajudou a aliviar a pobreza de cerca de 16,5 milhões de pequenos 
agricultores e suas famílias, totalizando por volta de 65 milhões de pessoas, que 
fazem parte das mais pobres do mundo. Cultivos biotecnológicos são essenciais, 
porém não fazem o trabalho sozinhos – a adesão às boas práticas agrícolas, tais 
como rotações de culturas e manejo da resistência são uma obrigação para as 
culturas GM assim como são para os cultivos convencionais. (ISAAA, 2014) (Grifo 
Nosso) 

 

A América Latina teve a maior área plantada, liderada pelo Brasil e seguida pela 

Argentina, ainda de acordo com o Relatório do ISAAA em 2014, publicado com dados do ano 

2012-13. Segundo o Relatório:  

 
Em 2013, como esperado, o crescimento continuou a se estabilizar para as 
variedades transgênicas principais nos países industriais e em mercados maduros de 
transgênicos nos países em desenvolvimento onde as taxas de adoção são 
sustentadas a uma taxa ótima de ~90%, deixando pouco ou quase nenhum espaço 
para expansão. O crescimento na adoção em mercados transgênicos menos maduros 
em países em desenvolvimento, assim como a Burkina Faso (>50% crescimento em 
2013) e Sudão (>300% crescimento em 2013) foi bastante forte em 2013 e , pelo 
quinto ano consecutivo, o Brasil registrou uns impressionantes 3,7 milhões de 
hectares a mais, o que corresponde a uma escalada de 10% na adoção de 
transgênicos entre 2012 e 2013. (ISAAA, 2014. p. 18) (Grifo Nosso) 

 

 

Em relação às contribuições científicas brasileiras no que tange ao aumento de 

pesquisas, há que ser salientado o trabalho acadêmico da Embrapa. De acordo com o ISAAA:  
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Nas Américas a maior adoção de milho transgênico tolerante à seca e a transferência 
desta tecnologia para países selecionados na África será importante, bem como a 
adoção do feijão resistente a vírus criado pela EMBRAPA no Brasil e planejado 
para ser empregado em 2015. A soja com tratamento combinado em 2013 
deverá alcançar altas taxas de adoção no Brasil e alguns países vizinhos em curto 
prazo. (ISAAA, 2014. p. 17) (Grifo Nosso) 

 

 

 

5.5.2 As promessas não cumpridas pela biotecnologia agrícola 

 

Por outro lado, a mesma FAO procurou apontar, em outro documento, produzido 

também em 2003, os fundamentos que estariam contrários à utilização de OGMs na 

agricultura. E, também a partir de tal documento, serão analisadas as promessas não 

cumpridas com o advento da nova tecnologia biológica. 

Procurou, para isso, o presente estudo, demonstrar os efeitos negativos para o meio 

ambiente no trato com as sementes transgênicas.  

Há que serem considerados os pontos seguintes, tais como: os genes podem chegar a 

lugares imprevistos, podem sofrer mutações que provoquem efeitos perniciosos ao meio 

ambiente como também aqueles genes em estado de “dormência”, ou seja, ainda inativos nas 

sementes, poderiam ser ativados acidentalmente e os genes ativos poderiam deixar de 

expressar-se.  

Interessante notar o acontecido e narrado anteriormente no presente estudo com o 

caso do Amaranto69, que teve seu gene “exportado” para os Estados Unidos em sementes 

                                                 
69 O Relatório Genetically Engineered Crops publicado em 17 mai. 2016 pela Academia Nacional de Ciências, 
Engenharia e Medicina dos EUA, informa estudo feto sobre o acontecido com os agricultores americanos. Trata 
também do fato de que o amaranto (Amaranthus palmeri) não era uma erva daninha comum. Tratava-se de uma 
erva daninha que era difícil de controlar no algodão, embora as espécies Amaranthus ficaram em sexto lugar na 
pesquisa de 1974 e em quarto lugar na pesquisa de 1995 (Webster e Coble, 1997). Os autores do estudo 
observaram que o amaranto é classificado como número um em espécies de plantas daninhas que poderiam ser 
esperados para aumentar o grau de dificuldade no controle e tornar-se um importante problema de plantas 
daninhas. Além disso, eles alertaram para resistência a herbicidas se tornar um maior problema. O amaranto com 
resistência a herbicidas dinitroanilinas já foi generalizado na Carolina do Sul. Também observaram que o 
preparo reduzido, a remoção de herbicidas a partir do sistema, e o uso de culturas de RH iria mudar as 
populações de plantas daninhas presentes.  
A produção comercial de algodão resistente ao glifosato começou em 1997. Inicialmente, resistente ao glifosato, 
o algodão parecia levar a um aumento na área de algodão da monocultura e da lavoura de conservação, a redução 
no não-glifosato e pré-emergência herbicidas (Culpepper et al., 2006).  
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transgênicas de soja RoudUp Ready da Monsanto e obrigou agricultores norte-americanos  a 

abandonarem os cultivos de soja contaminadas pela erva daninha.  

Além disso, a interação com as populações vegetais silvestres e locais não modificadas 

poderiam ser “contaminadas” com aquelas sementes modificadas. Ocorreu no Brasil um 

evento de contaminação de sementes não genéticas por sementes geneticamente modificadas 

em um caso tratado por Silva, em 2015, por meio de um estudo sobre o cultivo de uma 

espécie de milho denominada “Liberty Link” nas regiões Norte e Nordeste do país.     

De acordo com o caso narrado:  

 
O milho transgênico “Liberty Link”, semente resistente ao herbicida glufosinato de 
amônio – GA – produto patenteado pela empresa Bayer Seeds Ltda., é alvo, desde 
2007, de um longo processo judicial em prol de sua liberação no mercado agrícola 
brasileiro. 
 A celeuma teve início quando a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – 
CTNBio – emitiu um parecer fundamentado na recente Lei 11. 105/05, Lei de 
Biossegurança e no Decreto 5.591/05, sobre o Processo n. 01200.005154/1998-36, 
enviado pela Hoechst Shering AgrEuo do Brasil Ltda. , hoje, Bayer Seeds Ltda., 
requerendo parecer técnico conclusivo para as atividades relativas ao milho OGM 
“Liberty Link” em 2007.  
No mesmo ano, foi proposta Ação Civil Pública – Processo físico 
2007.70.00.015712-8, de autoria da Assessoria e Serviços a Projetos de Agricultura 
Alternativa – AS-PTA –, da Associação Nacional de Pequenos Agricultores, do 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da Organização Não - 
Governamental Terra de Direitos em face da Associação Brasileira de Produtores de 
Milho – ABRAMILHO –, Bayer S.A, Monsanto do Brasil Ltda., Syngenta Seeds 
Ltda. e União Federal.  
 A Ação Civil Pública teve como pedido a anulação da liberação do organismo 
geneticamente modificado “Liberty Link” pelo fato de entender a parte autora que o 
estudo de impacto ambiental e de prejuízo à saúde do homem deu-se, apenas, nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil, desconsiderados os biomas do Norte e Nordeste 
brasileiros, quais sejam, a caatinga e a Amazônia, para que fosse considerada a 
liberação da semente transgênica. 
 Além da anulação da liberação do milho transgênico em comento, requereu-se 
que a União Federal fosse condenada à exigência da CTNBio para que esta 
elaborasse normas e critérios de avaliação de risco para as liberações comerciais de 
OGM. Normas e critérios afins com a Constituição Federal, o Código de Defesa do 
Consumidor e a legislação ambiental antes que apreciasse qualquer pedido de 
liberação no tocante aos produtos geneticamente modificados. A sentença fora 
proferida em julho de 2010. (SILVA; REZENDE, 2015. p. 190) 

 

                                                                                                                                                        
Resistente ao glifosato, o amaranto foi encontrado em um campo de algodão resistente ao glifosato em 
2004(Culpepper et al., 2006). Desde 2004, amaranto é resistente ao glifosato se espalhou por todas as regiões 
onde as culturas resistentes ao glifosato são cultivadas e ocorre resistência ao glifosato no algodão, milho, e soja 
(. Nichols et al, 2009; Ward et al, 2013.). Em 2009, o amaranto foi classificado como o número um espécies de 
plantas daninhas prejudiciais à produção de algodão no sul dos Estados Unidos, principalmente devido à sua 
resistência ao glifosato, (Webster e Nichols, 2012). Em 2016, a resistência ao glifosato pelo amaranto já foi 
relatada em 25 estados dos EUA e no Brasil (Heap, 2016). As empresas têm feito pesquisas para desconstruir os 
genes do glifosato por meioda mistura com outros herbicidas, na intenção de nocautear o amaranto. Genetically 
Engineered Crops, 2016. p. 111)(Grifo Nosso)  
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Ademais, há a preocupação do impacto sobre as aves, insetos e com a biota do solo. 

Naquilo que importa aos efeitos negativos para a saúde humana, acredita-se na transferência 

de genes alergênicos, na presença de OGMs na cadeia alimentar e a transferência de 

resistência a antibióticos. Importante também foi advertir já em 2003 sobre os potenciais 

efeitos socioeconômicos, onde agricultores e camponeses acabam por perder acesso ao 

material vegetal, assim como os direitos de propriedade intelectual que são componentes que 

retardam a investigação de um OGM pela burocracia implementada. Por último, as 

repercussões sobre as sementes com a tecnologia chamada “Terminator”.  

Desde 2015, um Projeto de Lei tramita no Congresso Brasileiro, o PL 1117 (Anexo 

I), que tem como objetivo a liberação das sementes denominadas  “Terminator”. São 

sementes chamadas de biorreatoras70 e o Brasil, caso o PL seja aprovado no Congresso,  pode 

ser o primeiro país do mundo a liberá-la. Se o PL 1117 for aprovado, de acordo com a Revista 

Carta Capital, o Brasil será “o primeiro país no mundo a legislar em favor do cultivo 

comercial de plantas propositalmente estéreis”. ( Sue Branford, 2015)71 O texto da reportagem 

escrito por Sue Branford, sobre as sementes biorreatoras aponta para o fato de que: 

 
[...] Ambientalistas acreditam que o PL, hoje avançando no Congresso com pouca 
discussão, representa uma das maiores ameaças de todos os tempos à 
biodiversidade brasileira. 
A intenção da bancada ruralista não é nova. Desde a aprovação da Lei de 
Biossegurança em 2005 esses parlamentares tentam liberar o cultivo de plantas 
Terminator. A diferença desta terceira tentativa é que nunca as chances de 
aprovação foram tão grandes. 
O filho da ministra de Agricultura, Kátia Abreu, Irajá Abreu (PSD-TO) apresentou o 
primeiro projeto de lei em 2005 e hoje comanda a Comissão de Agricultura da 
Câmara dos Deputados. É nesta comissão que Alceu Moreira (PMDB-RS) 
apresentou o novo texto. 
Gerson Teixeira, especialista em desenvolvimento agrícola e crítico da iniciativa, vê 
poucas chances de obstruir a aprovação: “a bancada ruralista tem um céu de 
brigadeiro à sua frente”. 
Muito parecido com os dois anteriores, o novo PL reduz a proibição das 
Tecnologias Genéticas de Restrições de Uso, as GURTs, comumente chamadas 
de Terminator. Trata-se de sementes transgênicas modificadas para se 
tornarem estéreis a partir da segunda geração.  
O projeto libera essas sementes nos casos de “plantas biorreatoras” ou plantas 
que possam ser “multiplicadas vegetativamente”. Plantas biorreatoras incluem 
qualquer planta modificada geneticamente para uso industrial -- por exemplo, 
para a indústria farmacêutica ou para a produção de biocombustíveis. 

                                                 
70 Sementes biorreatoras: são aquelas que não se reproduzem por pólen. Sementes estéreis, biotecnologicamente 
construídas.  
71 A reportagem foi publicada na Revista Carta Capital, em 09 nov. 2015, sob o título Brasil pode ser o 
primeiro País a liberar semente Terminator: Projeto de lei avança no Congresso e podem disseminar 
sementes propositalmente estéreis produzidas por multinacionais.  
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Plantas “multiplicadas vegetativamente” são aquelas que se reproduzem 
assexualmente. Essas exceções irão permitir o uso de espécies estéreis no cultivo 
de algumas das lavouras principais no Brasil, como cana-de-açúcar e eucalipto . 
As sementes seriam também liberadas para o cultivo de plantas consideradas 
“benéficas para a biossegurança”. Essa linguagem vaga introduz outra brecha 
interessante aos produtores das sementes transgênicas. Caberia a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio), onde a bancada ruralista goza de boa 
influência, a decisão sobre o que é “benéfico para a biossegurança”. (BRANFORD, 
2015)(Grifo Nosso) 

 

Apesar de um recentíssimo estudo ter sido disponibilizado no tocante à segurança e à 

precaução, muitas serão as ferramentas a serem disponibilizadas para determinar as 

consequências positivas e as consequências negativas, se é que elas existem a respeito das 

sementes transgênicas. Percebe-se, ainda, pelos estudos feitos até aqui, que há muito caminho 

para ser desvendado no tocante aos transgênicos, mas dá para se afirmar que não se poderá 

dar um passo atrás na ciência e que os embates a respeito das sementes transgênicas precisam 

tomar outros rumos, diferentes dos rumos privatistas.  

Importa, assim, entender o exposto por Vandana Shiva em sua obra Stolen Harvest: 

the hijacking of the food suply: 

 
 [...] since biodiversity and polycultures are an important source of food for the rural 
poor, and since polycultures are the most effective means of soil conservation, water 
conservation, and ecological control, the Roudup Ready Technologies are in fact a 
direct assault on food security and ecological security. 72(SHIVA, 2016. p. 105)  
 
 

A biotecnologia moderna conta com uma variedade de instrumentos para introduzir 

ou eliminar um gene ou determinados genes para produzir em plantas, animais, micro-

organismos novas características.  

Esses instrumentos novos brindam oportunidades para resolver problemas agrícolas 

que as técnicas tradicionais não têm podido solucionar. Mas, os produtos geneticamente 

modificados, produtos do patenteamento de uma cultivar, derivada do direito de propriedade 

intelectual ou mesmo fruto de biopirataria de conhecimentos tradicionais são criados e 

utilizados com fins comerciais de grande escala e, em pouquíssimas ocasiões os pequenos 

agricultores têm sido beneficiados com esta tecnologia. A Biotecnologia vegetal ainda é 

utópica para vários segmentos individualizados alheios às grandes corporações mundiais.  

 

                                                 
72 Desde  que  biodiversidade e policulturas são uma importante fonte de alimento para os pobres rurais, e desde 
que policulturas são os meios mais eficazes de conservação do solo, conservação de água e controle ecológico, 
as tecnologias Roudup Ready  são, na verdade um ataque direto sobre à segurança alimentar e  à segurança 
ecológica.  
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6 AGROECOLOGIA E O NOVO MODELO “COLETIVISTA” NO TRATO DAS 

SEMENTES: PERSPECTIVA DE UMA NOVA REALIDADE 
 

   Depois de todo estudo sobre agricultura e sementes proposto até então, desde seus 

primeiros enlaces com as regulamentações até as perspectivas de solucionar a fome mundial 

por meio do cultivo das mesmas, não seria possível nem pertinente desconsiderar os grandes 

caminhos que foram encontrados pela ciência no tocante à engenharia genética e, mais 

precisamente, no que tange à biotecnologia.  

 Porém, não é possível continuar com a mesma perspectiva de sanar a fome do mundo 

continuando a “vender” a ideia de que apenas o advento da biotecnologia sem implementação 

de políticas públicas de acesso às sementes modificadas pelo cultivo de transgênicos, seja 

capaz de sanear a fome do planeta. Ademais, pela justificativa de cuidar da população faminta 

e do possível e estatístico aumento populacional, grandes corporações continuam a levantar 

impérios sustentados por sementes transgênicas.  

Enquanto isso, pequenos produtores sem capital para registrarem suas cultivares (por 

isso, a necessidade do acesso equitativo ao direito de propriedade intelectual), continuam a 

esperar por uma solução para que o tempo do desenvolvimento sustentável não passe sem 

atingi-los.  

 A economia internacional teve, por meio do advento da biotecnologia, um grande 

crescimento quando assegurou financiamentos para fomentar pesquisas e empregos para 

cientistas. Nessa toada, o cientista Hugh Lacey, da Universidade da Califórnia, em obra 

publicada sobre ciência, Biotecnologia e Agroecologia e intitulada “A controvérsia sobre os  

transgênicos: questões científicas e éticas” aponta para o fato de que os OGMs poderiam não 

ser capazes de satisfazer as demandas da população. Assim, questionou: “A agricultura 

baseada em transgênicos é capaz de desempenhar um papel relevante e indispensável para 

satisfazer as demandas de alimentação e nutrição de todas as populações, e pode-se esperar 

que isso aconteça sob as condições socioeconômicas em que está sendo implementada?” 

(LACEY, 2007. p. 32-33) Continua Lacey: “Existem alternativas “melhores”, ou seja, 

alternativas que propiciem maiores benefícios e envolvam menos riscos?” (LACEY, 2007. 

p.33).  

 A partir de tais questionamentos, o presente trabalho atenta para outra possibilidade 

de cultivo com a probabilidade de ganhos. Investigação que, apesar de ser contemporânea à 

investigação da Biotecnologia agrícola, não teve conhecimento em suas peculiaridades, talvez 
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pelo fato de que, na economia, a Biotecnologia agrícola tivesse maiores perspectivas de 

sucesso. 

6.1 Agroecologia: conceitos e objetivos 

 
As tecnologias agrícolas modernas têm representado melhoras globais na produção 

de sementes e grãos, apesar de que, em numerosos países em desenvolvimento (que possuem 

um grande número de agricultores de pequeno porte), a maioria desses pequenos agricultores 

de ecossistemas diversos não pôde até hoje, desde o início do uso Biotecnologia, ser 

beneficiada por ela.  

Para melhorar o modo de vida desses agricultores, é urgente encontrar enfoques 

alternativos com o objetivo de serem intensificadas as produções, uma vez que esses mesmos 

produtores são aqueles que conseguiram conservar a base de recursos naturais dos 

ecossistemas em que produzem, mantendo a biodiversidade e conservando o conhecimento 

tradicional.  

Segundo a FAO, nos países em desenvolvimento, mais de dois bilhões de 

agricultores com poucos recursos não utilizam tecnologias agrícolas adequadas e modernas. A 

maioria dessas pessoas é de pequenos produtores que utilizam diversificados e complexos 

métodos tradicionais para cultivar em ambientes heterogêneos, principalmente em ambientes 

de subsistência. 

 De acordo com os mesmos dados da FAO, do ano de 2007, a produção mundial de 

alimentos, especificamente as produções de trigo e de milho transgênicos, aumentou 

substancialmente desde o início da Revolução Verde, em 1965. (FAO, 2007) Mas tal 

afirmação estatística da organização não inclui os pequenos produtores como parte 

contribuinte no aumento da produção desses transgênicos. 

 O modelo agroecológico pode satisfazer a mudança de perspectiva na produção de 

grãos e tem tendência à equidade não disponibilizada pela Biotecnologia desde seu advento. 

  

6.1.1 Conceitos 

 

Antes de definir Agroecologia, é de suma importância atentar para aquilo que não pode ser 

chamado de Agroecologia. A Agroecologia não é agricultura ecológica e nem agricultura 

orgânica. Estas duas, entre outras denominações existentes, “são o resultado da aplicação de 
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técnicas e métodos diferenciados dos pacotes convencionais, normalmente estabelecidas de 

acordo e em função de regulamentos e regras que orientam a produção e impõem limites ao 

uso de certo tipo de insumos e a liberdade para o uso de outros” (CAPORAL; 

COSTABEBER, 2004. p. 9)  

  Miguel Altieri, professor da Universidade de BerkeLei, Califórnia, contribuiu 

juntamente com a Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Rio Grande do Sul – 

EMATER/RS para um processo de transição agroecológica no estado rio-grandense, iniciado 

em 2002. Tratou o professor e cientista em sua obra que foi traduzida para o Português, 

“Biotecnologia Agrícola: Mitos, Riscos Ambientais e Alternativas”, além dos elementos já 

salientados sobre a Biotecnologia na agricultura, das alternativas mais sustentáveis em face 

desta Biotecnologia. Escolheu Altieri trabalhar com a Agroecologia supramencionada. 

 Para Altieri:  

 
Agroecologia é a ciência que tem por base os princípios ecológicos para o desenho 
e manejo dos sistemas agrícolas sustentáveis e de conservação de recursos 
naturais, e que oferece muitas vantagens para o desenvolvimento de tecnologias 
mais favoráveis ao agricultor . A Agroecologia se baseia no conhecimento 
indígena e em seletas tecnologias modernas de baixos insumos capazes de 
ajudar a diversificar a produção. [...] incorpora princípios biológicos e os recursos 
locais para o manejo dos sistemas agrícolas, proporcionando aos pequenos 
agricultores uma forma ambientalmente sólida e rentável de intensificar a produção 
de áreas marginais. (ALTIERI, 2002. p. 38) (Grifo Nosso) 

 

Mais tarde, corroborando com a definição de Altieri, segundo Hugh Lacey,  

 
[...] a Agroecologia é considerada uma disciplina científica e transformadora que 
transcende os limites da própria ciência, ao pretender incorporar questões não 
tratadas pela ciência clássica (relações sociais de produção, equidade, segurança 
alimentar, produção para autoconsumo, qualidade de vida e sustentabilidade). 
(LACEY, 2007. p. 71) 

 

 Hugh Lacey afirma que em textos analisados pela Embrapa, no Brasil, percebeu-se 

que estudos científicos, benefícios, riscos e alternativas além de um crescente movimento 

rural são a sustentação forte da agroecologia. (LACEY, 2005)  

 Importante analisar o fato de que a ciência da agroecologia não se sustenta sem uma 

transição, seria necessária a denominada transição agroecológica. Sobre a matéria, em 2006, a 

Emater publicou uma obra sobre o marco referencial necessário para o desenvolvimento da 

agroecologia. Nesse documento, a Emater afirma que a “agroecologia não faz sentido apenas 

como marco teórico. Para que ela cumpra seu papel são necessárias mudanças que 
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fundamentem seus alicerces em uma gradual transformação das bases produtivas e sociais do 

uso da terra e dos recursos naturais”. (EMATER, 2006. p. 27)  

 Atenta o mesmo documento de pesquisa da Emater para o cuidado que deve ser dado 

à transição agroecológica no que tange às monoculturas ou monocultivos. Assim, a empresa 

informa que: 

 
Monocultivos extensivos carecem, por exemplo, da base de biodiversidade 
suficiente para garantir a estabilidade e o equilíbrio, necessários para sua 
manutenção sem o uso de agroquímicos. Da mesma forma, sua estrutura não 
foca na inclusão social das populações pobres. Portanto, na ausência de 
reformas de base, os monocultivos não comportam mais do que uma 
ecologização parcial, insuficiente para lograr uma sustentabilidade de longo 
prazo. É importante, pois, assinalar a diferença marcante entre ecologização seletiva 
de monocultivos e transição agroecológica, tal como é entendida aqui a 
Agroecologia e a sustentabilidade. São diversas as fontes de conhecimento que 
podem amparar processos de transição agroecológica, entre outras, é possível 
mencionar:  pesquisa científica (solos, fisiologia, entomologia, fitopatologia e 
outras áreas); Os conhecimentos relacionados à Agroecologia, formulados por 
diversos autores, incluindo os fundadores das correntes clássicas e os 
contemporâneos.  Os conhecimentos tradicionais camponeses e indígenas de 
manejo dos recursos; bem como o aprendizado acumulado na prática recente 
de construção de uma grande variedade de sistemas sustentáveis em diversas 
condições locais do mundo. (Emater, 2006. p. 29) (Grifo Nosso)   

 
 De acordo com o previsto pela Emater, a agroecologia, por meio de seus vários 

conceitos já tratados, é uma ciência que tem suas raízes fincadas desde o início do 

desenvolvimento da agricultura. E, a agroecologia (que trata da criação de agroecossistemas 

equilibrados, que produzam o suficiente sem danificar as fontes da fertilidade da terra) deve 

proporcionar a orientação teórica para a reorientação dos desenhos de sistemas produtivos. 

 Depois de recentes estudos sobre a agroecologia, o Professor Massimo Monteduro, 

da Universidade de Salento, na Itália, propôs uma análise recente sobre o conceito e 

aplicações do tema. De acordo com a obra Law and Agroecology73, publicada em 2015, 

“agroecology as evolution of both a scientific discipline and a philosophical paradigm for 

promoting sustentaility in agriculture”.74 (MONTEDURO, 2015. p.79)  

 Sobre o novo conceito proposto, Monteduro ainda afirma que:  

 
The natural and social sciences (scientia ruris)75, inapproaching rus, at first 
became specialized, multiplied and compartimentalized in a plurality of “first-
order” disciplines; later, above all in recent decades, they have set up a process of 

                                                 
73 Direito e Agroecologia, Massimo Monteduro. (Tradução Nossa) 
74 Agroecologia é a evolução entre a disciplina científica e um paradigma filosófico para a promoção da 
sustentabilidade na agricultura. (Tradução Nossa) 
75 scientia ruris – ciência do campo, da natureza 
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integration into agroecology as a “second-order” polyocular, transdisciplinary 
and common platform. The Law (scientia iuris) seems stead to be frozen at the first 
stage. Following a reductionistic and hyperspecialized approach, the Law has 
desconstructed and shattered the complexe universe of rus into disjointed leal 
elementary particles, multiplying the planes of analysis and regulation (agricultural 
Law, business Law, environmental Law, landscape Law, town planning Law) 
without caring to construct linkage platforms among the various legal fields 76. 
(MONTEDURO, 2015. p.79)(Grifo Nosso) 

  

Interessante observar a abordagem feita pelo Professor Monteduro diante das 

realidades diversas, tanto na União Europeia, como nos Estados Unidos e no Brasil. A 

diferença de abordagem entre as tantas leis que regulam os fatos internos desses diversos 

lugares, demonstram claramente a desconstrução do universo complexo do campo e acaba por 

transformar a lei per se um direito único e exclusivo. A Agroecologia, como ciência 

multiocular e transdisciplinar tem a seu favor uma leitura refratária que pode favorecer na 

propagação de um direito sustentável.  

Agroecologia usa a aplicação de princípios ecológicos para a produção farmacêutica, 

produção de alimentos, combustíveis, entre outros. O termo abarca uma ampla gama de 

enfoques e é considerada como uma ciência e um modo de vida, segundo cientistas da FAO. 

Não se define por meio de práticas de gestão como acontece com o uso de agentes biológicos 

para o controle de pragas. Os agroecologistas entendem que a ciência deve ser vista sob 

quatro aspectos: a produtividade, estabilidade, sustentabilidade e equidade e afirmam não ter 

uma receita única para agrossistemas diferentes.  

 

6.1.2 Princípios e Objetivos do Sistema Agroecológico 

 

A nova ciência, contextualizada há pouco tempo, é aquela que objetiva a aplicação 

de conceitos e princípios ecológicos, bem como aplica princípios e objetivos por meio de 

desenhos e manejos de ecossistemas agrícolas sustentáveis.  

                                                 
76 As ciências naturais e sociais (scientia ruris) que se aproximaram, a princípio, tornaram-se especializadas, 
multiplicadas e compartimentalizadas em uma pluralidade de disciplinas de "primeira ordem"; mais tarde, 
sobretudo nas últimas décadas, eles criaram um processo de integração na agroecologia como uma lente 
multiocular "de segunda ordem", transdisciplinar em uma plataforma comum. A Lei ( scientia iuris) parece ter 
sido congelada na primeira fase. Seguindo uma abordagem reducionista e hiperespecializada, a Lei tem 
desconstruído e despedaçado o universo complexo do da natureza (campo) em partículas elementares 
desconexas, multiplicando os planos de análise e regulamentação (Lei agrícola, direito empresarial, direito 
ambiental, direito paisagem, direito urbanístico) sem se preocupar com a construção de plataformas de ligação 
entre as diversas áreas do direito. (Tradução Nossa) 
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Até então, a agricultura tem sido estudada, principalmente, por meio de um enfoque 

agroeconômico e sem preocupação com enfoque social ou ambiental. Desde o início do 

presente estudo, pôde ser verificado o âmbito agroeconômico no tocante às sementes, mesmo 

que estivesse tal âmbito embutido da ecologização77 das regras já ditadas pelo direito interno 

dos países analisados.  

Nas décadas de 1960 e de 1970, a análise ecológica da agricultura dependia, de 

maneira diferente de hoje, do ímpeto de mudanças. Nos anos de 1960 e 1970, a visão 

ecológica tinha uma vertente que pendia para a questão econômica de maneira ampla. 

Especialmente, na década de 1960, mesmo com grandes movimentos ecológicos advertindo 

sobre graves ameaças e com o surgimento da primeira organização não governamental 

ambientalista (A World Wildlife Fund – WWF78  foi criada em 1961) a preocupação 

preponderante em torno  do desenvolvimento econômico ainda persistia. Em 1971, criou-se o 

Greenpeace, com o objetivo primeiro de impedir um teste nuclear no Alasca, costa norte-

americana. Desde então, passou a ser reconhecido como o movimento ambientalista de maior 

projeção internacional.   

Na década de 1980, os sistemas agrícolas tradicionais dos países em 

desenvolvimento começaram a ser reconhecidos como importantes sistemas de manejo dos 

recursos naturais, apesar de terem sido sufocados pela grandeza do impacto da Biotecnologia. 

A partir dos anos 1990, a Agroecologia surgiu como uma disciplina científica e com marco 

conceitual e metodologia bem definida para o estudo holístico dos ecossistemas agrícolas, 

incluindo elementos humanos e ambientais. (PNUMA, 2005) Assim, ficou facilitada a 

organização de princípios para o manejo do sistema de agricultura e desenvolvimento 

sustentáveis.  

O documento internacional Agricultura y Desarrollo Rural Sustenibles – ADRS, 

publicado como meio de divulgação aos países em desenvolvimento por meio do patrocínio 

da FAO, apresentou em 2007 quais seriam os princípios agroecológicos para o 

aproveitamento de recursos ambientais em tais localizações.  
                                                 

77 O termo ecologização do direito foi cunhado na Alemanha, nos anos de 1980, para tratar da positivação do 
meio ambiente. Em alemão, o termo ecologização ( Ökologisierung des Rechts) traduz uma tentativa leiga com 
intuito de descrever a relação entre natureza e ciência jurídica de modo mais fácil e compreensível. (RAMOS, 
2009. p. 67)  
78 A WWF foi criada com o objetivo de defesa de espécies ameaçadas de extinção, proteção de áreas virgens e 
diminuição da degradação ambiental. A história do WWF no Brasil começou em 1971, quando a Rede WWF 
iniciou o seu trabalho no país apoiando os primeiros estudos feitos sobre um desconhecido primata ameaçado de 
extinção do Rio de Janeiro. Esse trabalho pioneiro viria a se transformar no Programa de Conservação do Mico-
Leão-Dourado, um dos mais bem-sucedidos do gênero no mundo, que há 30 anos vem sendo executado pelo 
WWF em parceria com outras organizações. Nos anos seguintes vários pequenos projetos em todo o Brasil 
contaram com ao ajuda financeira da entidade. (WWF, 2016) 
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Para o ADRS, são diversos os princípios agroecológicos. A redução de insumos 

nocivos ao meio ambiente, recursos manufaturados, caros ou escassos para que haja o 

aumento de recursos naturais e locais. Assim, seriam reforçadas as interações biológicas para 

promoção de processos e serviços ecológicos79. E também, é um princípio agroecológico 

saber como manejar, de maneira mais efetiva, os nutrientes, reciclando a biomassa e 

promovendo a adição regular de restos vegetais, esterco animal, fertilizantes orgânicos para 

reforçar a acumulação de matéria orgânica no solo, bem como otimizar e equilibrar o ciclo de 

nutrientes. 

Devem estar incluídos nos princípios, além dos supracitados: o aumento da cobertura 

vegetal do solo por meio dos adubos “verdes” com o objetivo de minimizar a erosão do solo 

que provoca perda de água, umidade e nutrientes.  

Promover a atividade biológica do solo, manter e melhorar a fertilidade do mesmo, 

manter alto número de espécies e a diversidade genética, no tempo e no espaço, além de uma 

estrutura complexa do ecossistema agrícola; tudo sem esquecer-se de procurar aumentar a 

resistência dos ecossistemas agrícolas e a flexibilidade frente às mudanças do solo, por meio 

da rotatividade de cultivos.   

Importante advertir que a agroecologia, por meio de seus princípios, tem objetivos 

claros e coerentes com o aumento da produção, mas é adepta da sustentabilidade das formas 

produtivas, uma vez que são minimizados os impactos negativos sobre o meio ambiente e 

sobre os agricultores, especialmente sobre os produtores mais pobres. 

A perspectiva da agroecologia é proporcionar aos agricultores o conhecimento sobre 

uma série de opções com o objetivo de otimização dos sistemas de produção e melhorar seus 

meios de vida sobre a base sustentável. Desta feita, seria possível objetivar melhores práticas 

para atender o uso das tecnologias agrícolas de baixo custo que beneficiem especificamente os 

pequenos produtores em ecossistemas diferentes.  

Quando são observadas as informações e tabela na página oficial da empresa 

Monsanto do Brasil, pode-se chegar a conclusões sobre o trabalho da corporação, que é 

absolutamente oposto ao que intenta uma mudança de paradigma como é o caso da 

agroecologia.  

Segundo a Monsanto do Brasil, naquilo que implica melhores práticas de manejo 

agrícola e o fomento de prosperidade para todos, o texto informa que:  

                                                 
79 Serviços ecológicos, no entendimento da Embrapa, são aqueles serviços que regulam o funcionamento dos 
agroecossistemas, a partir da seleção de plantas e técnicas de manejo para estruturar o sistema produtivo em 
propriedades rurais. (Informações na página  www.agron.com.br, em maio de 2016). 

http://www.agron.com.br
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Para produzir mais os agricultores precisam de ferramentas para ajudá-los a obter o 
máximo de suas terras. Estamos trabalhando para levar aos agricultores a tecnologia 
e o conhecimento que precisam para que possam dar as suas colheitas melhores 
oportunidade de alcançar seu potencial máximo. As práticas de gestão agrícola 
incluem tudo, desde o preparo adequado (quando e como um agricultor ara seu 
campo), a profundidade do plantio (a profundidade de plantio da semente) e a 
população de plantio (quantas plantas em uma fileira a ser plantada e a distância de 
plantio). Todos estes fatores desempenham um papel na produção de mais 
alimentos. (MONSANTO DO BRASIL, 2016) 

 

Sobre a prosperidade, a empresa demonstra o volume atingido pela aplicação da 

biotecnologia, mas não atenta para qual o estigma de pequeno agricultor que investe na 

compra de tecnologia melhor para a produção. Assim, demonstra que para os agricultores 

saírem da linha da pobreza e atingirem a prosperidade, é dever do Poder Público concederem 

maiores oportunidades de educação, alimentação saudável e economias locais mais fortes. 

Mas e o papel da empresa para fomentar a prosperidade não é contemplado no texto. Assim, 

percebe-se que, para a Monsanto: 

 
 

Fomentar a prosperidade para todos 
Usamos a tecnologia para desenvolver sementes melhores e estimular as parcerias 
para o desenvolvimento de novas práticas agronômicas que podem ter um enorme 
impacto sobre a vida dos agricultores. E para cada agricultor no mundo que 
consiga sair da pobreza e atingir a prosperidade, muito mais pessoas também 
prosperarão, por meio de hábitos alimentares mais saudáveis, maiores 
oportunidades de educação e de futuros brilhantes, alimentados por economias 
locais mais fortes. 
A Biotecnologia vem sendo uma ferramenta-chave para os pequenos agricultores. 
Com base nos dados globais de meta-análise compilados pelo ISAAA e pelo PG 
Economics, 700.000 agricultores de baixa renda adotaram as culturas 
biotecnológicas pela primeira vez em 2008. Estes agricultores chegaram a US$ 1,1 
bilhão em lucro líquido adicional, como resultado da adoção dessa tecnologia. 
(MONSANTO DOBRASIL 2016) (Grifo Nosso) 

 

Além de informar sobre a necessidade de manutenção de um tratamento 

biotecnológico das sementes, a Monsanto do Brasil demonstra, por meio de números, o que 

chama de progresso proposto pela Biotecnologia agrícola: redução do uso da terra, redução da 

perda do solo, do uso da água irrigada, do uso de energia e na emissão de gases estufa. 

Observe a proposta, de acordo com o gráfico disposto abaixo:  
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Fonte: MONSANTO DO BRASIL, 2016 
 

 

No mesmo sentido da “sustentabilidade” que é propagada pela Monsanto do Brasil, a 

corporação alemã Bayer.Co entende como aplicação de desenvolvimento sustentável apenas 

um vértice antigo, o mesmo da Revolução Verde: a economia. Para a empresa Bayer. Co: 

 

Nossa Estratégia de Sustentabilidade (Bayer) 

Nossa estratégia corporativa está em conformidade com os princípios da 
sustentabilidade, no cumprimento de nossa missão. Nosso objetivo é proteger e 
impulsionar o sucesso da empresa, criar valores empresariais ao mesmo tempo, 
respeitando os valores sociais. Estamos desenvolvendo produtos agora que serão 
de grande benefício social no futuro, sendo seguros tanto em termos de fabricação 
quanto de aplicação. Esta é a única forma de se gerar crescimento sustentável e 
rentável, e de garantir o sucesso futuro do nosso negócio . A sustentabilidade, 
portanto, faz sentido em termos econômicos para a empresa. Ele não joga um papel 
isolado na Bayer, mas é parte integrante da nossa estratégia corporativa, da mesma 
forma como as áreas de investigação ou de recursos humanos. 

O foco da nossa estratégia de sustentabilidade está em:práticas 
empresariais responsáveis, que reduzem os nossos riscos nos negócios;nossa própria 
força inovadora que tanto abre novas oportunidades de negócios para nós e nos 
permite gerar benefício econômico, ecológico e social. ( BAYER, 2016) (Grifo 
Nosso) 

 

 

Contudo, apesar de todas as demonstrações, ainda é possível visualizar,  por dados 

ou por promessas de melhoria, que o valor econômico está a sustentar a propaganda de 

corporações como a Bayer e a Monsanto do Brasil. A empresa Monsanto do Brasil afirma que 

Produção  
por 
Cultura 

Redução 
no Uso de 
Terra 

Redução 
na Perda 
de Solo 

Redução 
no Uso de 
Água 
Irrigada 

Redução 
no Uso de 
Energia 

Redução na 
Emissão de 
Gases de Efeito 
Estufa 

Milho (por 
bushel) 30% 67% 53% 43% 36% 

Algodão 
(por libra 
de fibra) 

30% 68% 75% 36% 30% 

Batata (por 
CWT) 37% 60% 38% 15% 22% 

Arroz (por 
CWT) 35% 34% 53% 38% 38% 

Soja (por 
bushel) 35% 66% 42% 42% 41% 

Trigo (por 
bushel) 18% 47% 12% 22% 15% 

TABELA 4 
O PROCESSO 
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depende do melhoramento genético implementado por ela o novo modelo agrícola de 

desenvolvimento sustentável. 

 Tal afirmação é totalmente dissonante da agroecologia, pois esta objetiva aumentar o 

financiamento de investigação e desenvolvimento agrícolas guiados pelos próprios 

agricultores e com planejamento combinado dos benefícios da ciência moderna com o 

conhecimento tradicional.  

A Bayer. Co aponta a necessidade de proteção e impulsão da própria empresa que, 

segundo o texto, partirá de valores empresariais responsáveis para contribuir com o 

desenvolvimento sustentável. Isso não é possível, uma vez que a sustentabilidade, mola 

mestra da Agroecologia, só pode ser atingida quando se encontram alinhados os vértices 

econômico, social e ambiental, quando estes estejam consonantes a um mesmo objetivo: o 

crescimento sustentável.  

Os objetivos da agroecologia foram implementados a partir daquilo que se tornou 

nocivo na aplicação da Biotecnologia agrícola, como fora o caso dos campos de arroz 

afetados por herbicidas da Monsanto, na Província de Punjab, na Índia, quando da aplicação 

imensa de fertilizantes e o alongamento excessivo dos arrozais extinguiram os peixes que 

coabitavam na região. O acontecimento provocou uma falha na cadeia alimentar da região 

pelo sumiço dos peixes.  O bombeamento excessivo de águas, como acontecera em Punjab, 

provoca o afundamento da terra, destruindo os lençóis freáticos além de provocar escassez de 

água. (SHIVA, 2016)  

Este não é o único efeito negativo da aplicação desmedida da engenharia genética no 

ambiente. Outros fatores negativos são apresentados, como, por exemplo, as terras fortemente 

irrigadas que desenvolvem frequentemente salinidade em zonas semiáridas ou áridas, assim 

como o encharcamento em zonas úmidas.   

Um dos grandes objetivos da agroecologia diz respeito a um traço cotidiano na 

aplicação da biotecnologia moderna: as monoculturas. O cultivo excessivo de monoculturas, 

segundo Altieri, por exemplo, elimina a cobertura vegetal do solo, permitindo que aumente a 

erosão pelo vento e pela chuva, desestabiliza a estrutura do solo e provoca seu endurecimento 

e aumento da toxidade.  

 

6.2 A agroecologia: o modelo a rebater a “agricultura moderna”  
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A agroecologia é a proposta sustentável para o meio rural. É importante sempre 

considerar o fato de que essa ciência aplica um enfoque integral e transdisciplinar. Integral ou 

holístico porque leva em consideração a realidade como um todo indissolúvel que deve ser 

abordado de diversos pontos de vista para que possa ser a ciência compreendida e 

transformadora da realidade do campo. 

É transdisciplinar porque nela será aplicado o caráter conceitual e um aparato 

instrumental metodológico que aborda diversas disciplinas, tais como agronomia, ecologia, 

sociologia, geografia, com o objetivo de construir um novo paradigma de investigação, além 

do direito que é a ferramenta a ser utilizada na aplicação da Agroecologia. 

Segundo Massimo Monteduro, “agroecological law should counteract the antinomic 

interlegalities (among the legal fields that deal with rural phenomena) through tools of 

negative coordination and favor instead compatible interlegalities) through tools of positive 

coordination”.80 (MONTEDURO, 2015. p. 67) 

 De acordo com o pensamento de Juliana Santilli, a Agroecologia pretende 

construir novas visões da realidade de uma ecologia de saberes entre os conhecimentos 

tradicionais do homem do campo (aquele que conhece o particular ou o situacional) e o 

conhecimento científico (universalista; generalista e especializado). Por tal motivo, a 

aplicação agroecológica pressupõe a implementação de investigações de cunho social e 

agronômico. 

Para que a agroecologia se torne um novo paradigma para a sua utilização no campo 

e possa fazer com que os desequilíbrios de cunho ambiental sejam minimizados, há que ser 

tratada nas três dimensões abarcadas por ela. Tais dimensões são complementares entre si e 

devem ser articuladas em harmonia para dinamizar processos integrais de transição 

agroecológica.  

A partir de tal proposta, é possível atentar para um novo desenho das interações do 

desenvolvimento sustentável. Observe a proposta desenhada por Altieri e apresentada no 

Simpósio Internacional sobre Agroecologia para a Segurança Alimentar e Nutrição 

promovido pela FAO, no ano de 2014, em Roma, Itália (o encontro será abordado 

posteriormente):  

 

 

                                                 
80 A lei agroecológica deve neutralizar as antinomias da interlegalidade (entre os campos jurídicos que lidam 
com fenômenos rurais) por meio de ferramentas de coordenação negativas  e compatibilizar a interlegalidade por 
meio de compatibilidade positiva. (Tradução Nossa) 
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FIGURA 10 
AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Fonte: Simpósio FAO, 2014-Roma, Itália( slide cedido pelo Professor Altieri) 

 

Como já fora dito anteriormente, para que a agroecologia se sustente como novo 

paradigma, a nova ciência deve passar por um rol de etapas de transição ecológica. É possível 

estabelecerem ações para a aplicação de tal transição, como prelecionam Altair Toledo 

Machado e Juliana Santilli. De acordo com os cientistas, o estabelecimento de etapas para 

serem cumpridos os princípios da Agroecologia veio de um antigo comprometimento de 

estabelecerem ações no âmbito de acordos internacionais. Assim: “o desenvolvimento das 

ações que resultaram preocupação global com a perda da biodiversidade em distintas regiões 

do mundo visavam, entre outros objetivos, o delineamento do desenvolvimento sob bases 

sustentáveis”. (MACHADO; SANTILLI, 2008. p. 14)  

No mesmo sentido, ainda lembram os autores de “A agrobiodiversidade com enfoque 

agroecológico: implicações conceituais e jurídicas” que:  

 
Políticas Públicas somadas a ações efetivas da pesquisa de agrobiodiversidade e 
Agroecologia com enfoque participativo podem contribuir para minimizar o efeito 
da perda da biodiversidade. A valorização das comunidades locais e o 
reconhecimento da importância do seu papel para a conservação e uso da 
biodiversidade devem ser, por isso, continuamente estimulados. A perda da 
biodiversidade relaciona-se diretamente com processos socioeconômicos de queda 
da qualidade de vida, como fome, miséria e segurança alimentar, motivo por que 
passou a fazer parte das agendas dos países membros de acordos internacionais, 
tendo sempre um objetivo em comum: a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade em comunidades locais. (MACHADO; SANTILLI, 2008. p. 15-16) 
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Devem ser cumpridas as seguintes fases (ou etapas) para a aplicação da 

Agroecologia em obediência à transição agroecológica: 

 

 
TABELA 5 

TRANSIÇÃO ECOLÓGICA – ETAPAS 
 

 
 

ETAPA  1 

 
Incrementar a eficiência das práticas 
convencionais a fim de reduzir o consumo e o 
uso de insumos externos caros, escassos e 
ambientalmente nocivos à saúde humana, 
animal e ambiental. 
 

 
 

ETAPA  2 

 
Substituir práticas e insumos convencionais por 
meio da aplicação de práticas alternativas 
ecológicas. 
 
 

 
 

ETAPA  3 

 
Redesenhar o agrossistema de forma que este 
funcione sobre a base de um novo conjunto de 
processos e relações ecológicas sustentáveis. 

 
 

ETAPA  4 

 
Mudar valores. Cultura de sustentabilidade. 
Reorganização social em um agrossistema. 
Restabelecer uma relação direta entre produção 
e consumo. 

Fonte: Tabela desenhada pela autora a partir de informações da obra: Law and Agoecology, Massimo Monteduro 
(2015) e da obra:  Agroecology: what it is and what it has to offer , Laura Silici (2014) 

 

A dificuldade de implementação de uma transição agroecológica muito longa para 

que fosse possível modificar o viés agrícola no mundo moderno e que se encontra sujeito ao 

Acordo de Propriedade Intelectual da OMC, bem como a falta de condições primárias 

(conhecimento de direitos e condições financeiras) para iniciar tal processo, tem afastado 

muitos agricultores de uma nova perspectiva. Porém, a Agroecologia já pode ser visualizada 

em alguns lugares que optaram por  “pagar o preço” da mudança. 

Países como Cuba, Bolívia, Nicarágua e Equador na América e a França, na União 

Europeia têm desenvolvido marcos de políticas de desenvolvimento rural agropecuário com 

incentivos da Agroecologia (FAO, 2015).  A FAO ainda entende que é necessária a criação de 

uma agenda regional de Agroecologia para tornar a ciência factível depois de conhecida.  

Em julho de 2015, foi realizado no Brasil, em Brasília, o Seminário Regional sobre 

Agroecologia, organizado pelo Governo Federal, o Mercosul, juntamente com a Comunidade 
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de Estados Latino-americanos e Caribenhos – CELAC e a FAO. Desse encontro foram 

estabelecidas diretrizes que devem ser pontuadas: a formulação e execução de marcos legais e 

regulamentos para avançar a Agroecologia com enfoque na soberania alimentar; construção 

de uma rede regional de intercâmbio de práticas e informações sobre Agroecologia; a criação 

de mecanismos para que aconteça a promoção da cooperação dos Estados “Sul-Sul” em 

Agroecologia e incentivar a produção de alimentos adequados e saudáveis. (As 

recomendações Finais do Seminário Regional sobre Agroecologia na América Latina e Caribe 

estão anexadas no presente estudo com todas as discussões sobre o encontro em Brasília – 

DF, Brasil no Anexo II)   

Sobre a agroecologia e sua regulamentação urgente, alguns países da América 

Latina, pautados no Seminário Internacional sobre Agroecologia para a Segurança Alimentar 

e Nutrição promovido pela FAO, em 2014, é preciso salientar a existência de documentos 

demonstrando a tentativa ou mesmo a aplicabilidade da agroecologia no direito interno de 

alguns países. Documentos em que estão dispostas diretrizes e regulamentação específica, 

além de artigos em Decretos Governamentais a efetivar a proposta de um novo paradigma do 

desenvolvimento sustentável.  

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura aborda sobre 

o tema Agroecologia e justifica a necessidade de uma nova leitura da sustentabilidade à luz do 

Simpósio de 2014 afirmando que:  

 
En línea con la tendencia hacia sistemas alimentarios más sostenibles, la prácticas, 
las  investigaciones y las políticas sobre agroecología han experimentado 
un crecimiento exponencial en la última década. Al mismo tiempo, la agroecología 
no se ha incorporado dentro del contexto más amplio de la ciencia y del trabajo de 
desarrollo.  
Es en este contexto que la FAO está organizando este simposio científico 
internacional sobre agroecología. El simposio busca explorar y captar el 
conocimiento científico y promover un diálogo abierto al mismo tiempo que pone en 
común experiencias y políticas en materia de agroecología. 81(FAO, 2014)  

  

É importante citar e demonstrar documentos já implementados em alguns países 

sobre a regulamentação da Agroecologia ou de matérias que a ela pertençam. Para tanto, serão 

demonstradas as diretrizes criadas pelo Brasil, de acordo com o “Plano Nacional de 
                                                 

81 Alinhada à tendência por sistemas alimentares mais sustentáveis, as práticas, as investigações e as políticas 
sobre agroecologia têm experimentado um crescimento exponencial  na última década. Ao mesmo tempo, a 
agroecologia não tem sido incorporada dentro do contexto mais amplo da ciência e do trabalho de 
desenvolvimento. 
É neste contexto que a FAO está organizando este simpósio científico internacional sobre agroecologia. O 
simpósio busca explorar e captar o conhecimento científico e promover um diálogo aberto ao mesmo tempo em 
que coloque em comum experiências e políticas em matéria de agroecologia. (FAO, 2014) (Tradução Nossa)  
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Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO (2013-2015)”, por meio da Cartilha 

PLANAPO (Anexo III) no intuito de apresentação do plano e a busca pela integração e 

qualificação de diferentes políticas e programas dos ministérios parceiros em sua execução. 

 Apresentados também serão as políticas públicas para a agroecologia implementadas 

pelo Estado da Nicarágua, por meio do Decreto nº 02 -2012, de janeiro daquele ano, com o 

título de “Reglamento General de la Lei nº 765, Lei de Fomento a la Producción 

Agroecológica u Organica82” (Anexo IV) e o Decreto nº 8.157/11 do Estado da Venezuela 

que declara o cacau de produção nacional um bem de primeira necessidade e prioritária sua 

produção (Anexo V). 

 De acordo com o “Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – 

PLANAPO (2013 -2015)”, implementado no Brasil desde 2013, o país apresenta objetivo 

claro de implementação de programas com base na Agroecologia e atenta para a necessidade 

de ações indutoras de uma transição agroecológica. Segundo a Cartilha do PLANAPO (2013-

2015), o objetivo central era até o ano de 2015: 

 
Articular e implementar programas e ações indutoras da transição 
agroecológica, da produção orgânica e de base agroecológica, como 
contribuição para o desenvolvimento sustentável , possibilitando à população a 
melhoria de qualidade de vida por meio da oferta e consumo de alimentos saudáveis 
e do uso sustentável dos recursos naturais. (PLANAPO, 2013 – 2015) (Grifo Nosso) 

 

A mesma cartilha informa os valores a serem distribuídos nos anos do plano nacional 

e, especificamente, quais os valores a serem despendidos pelo Governo Federal. Assim 

ficariam distribuídas as ações do PLANAPO: 

 
R$ 6,5 bilhões em crédito de custeio e investimento no Pronaf e Programa ABC; 
R$ 758 milhões em Ater; 
R$ 600 milhões na implantação de tecnologias sociais de acesso a água de produção; 
R$ 100 milhões para o fortalecimento de Redes de Agroecologia, de 
Agroextrativismo e de Produção Orgânica; 
R$ 8,4 milhões no fortalecimento da estruturação produtiva de mulheres rurais; 
• R$ 15 milhões no fortalecimento de programa de inclusão produtiva rural para 
jovens rurais; 
•R$ 150 milhões na aquisição e distribuição de recursos genéticos vegetais e 
animais, entre eles sementes crioulas, varietais, orgânicas e agroecológicas , pelo 
PAA; 
• R$ 17,1 milhões na implementação de infraestrutura de bancos e casas de 
sementes comunitárias; 
• R$ 165 milhões em compras de alimentos orgânicos e de base agroecológica pelo 
PAA; 
• R$ 24 milhões em apoio à promoção dos produtos orgânicos e agroecológicos; 

                                                 
82 Regulamento Geral da Lei nº 765,  Lei de Fomento a Produção Agroecológica  ou Orgânica. 
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• R$ 65 milhões em pesquisa e extensão tecnológica(PLANAPO, 2013-2015) (Grifo 
Nosso)  

 

 Infelizmente, até o ano 2016, em vigência, poucas das ações do Plano Nacional de 

Agroecologia foram realizadas; e, quando foram, isso se deu por meio das organizações não 

governamentais comunitárias que abraçaram a causa. 

 Diferentemente do plano implementado pelo Governo do Brasil, a Nicarágua sob a 

influência da mudança de paradigma atentou para a opção e regulamento, desde 2012, de 

adoção de uma  política pública por meio do Decreto nº 02-2012, para regulamentação da Lei 

nº 765 que já tratava sobre o fomento da produção agroecológica e orgânica. É importante 

saber que, a partir da legislação supracitada, o Decreto nº 02-2012 definiu os termos 

utilizados em seu texto, para que os artigos fossem lidos sob a égide da lei específica de 

Agroecologia. 

Desta feita, optou o presente estudo, ao fazer a análise do decreto, por apontar para 

as definições apresentadas no Capítulo I – Das Disposições Gerais, sobre práticas produtivas, 

o registro de propriedade agroecológica e no Capítulo IV, sobre o Conselho da Produção 

Agroecológica ou Orgânica. De acordo como texto do Decreto nº 02-2012:  

 
DECRETO 02-2012 

 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEI N° 765, LEI DE FOMENTO A LA 

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA U ORGÁNICA 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
[...] 
Artículo 2. Definiciones. Además de los términos utilizados en la Lei a los efectos 
de lo previsto en el presente Reglamento se entenderá por: 
 
[...] 
B. Buenas prácticas productivas: Tecnologías exigidas en normas, convenios y 
mercados nacionales e internacionales, que contribuyen a la calidad total de las 
producciones agrarias, la seguridad alimentaria y la conservación del medio 
ambiente, que implica realizar bien los procedimientos agronómicos con el 
propósito de lograr productos agrarios sin comprometer la salud de las personas y la 
biodiversidad.  
[…] 
F. Producción Agroecológica: Proceso productivo donde se aprovechan al máximo 
los recursos locales y la sinergia de los procesos a nivel del agro ecosistema, utiliza 
prácticas que favorecen su complejidad, adoptando el control biológico y la 
nutrición orgánica de manera óptima en el manejo del sistema de producción o la 
finca.  
[…] 
H. Registro: Se denomina registro de la propiedad agroecológica u orgánica, a un 
Registro Público de carácter oficial ubicado en la Dirección General de Protección y 
Sanidad Agropecuaria (DGPSA) del Ministerio Agropecuario y Forestal 
(MAGFOR), en el que se inscriben para conocimiento general los Sistemas de 



155 
 

Producción Agroecológica u Orgánica: productores y fincas agroecológicas y los 
organismos, agencia o empresa de certificación nacional e internacional.  
 
 

[…]  
 
 
 

 Com intuito de impulsionar o desenvolvimento dos foros regionais e nacionais para a 

promoção e fomento da agricultura agroecológica, o decreto em comento ainda propõe 

soluções para as problemáticas agroambientais tanto nos níveis territoriais como no nível 

nacional. Assim, no texto do Decreto 02-2012: 
 
 

 
Capítulo IV 
Del Consejo de la Producción Agroecológica u Orgánica  
Artículo 14. Consejo de la Producción Agroecológica u Orgánica  
(COPAGRO) 
 
1. EL COPAGRO tendrá las siguientes funciones: 
 
a. Impulsar el desarrollo de los foros nacionales, regionales o locales, para la 
promoción y fomento de la agricultura agroecológica. Proponer soluciones a 
problemáticas agroambientales que sucedan de nivel territorial y nacional; 
además conocer sobre planteamientos desde las unidades de producción en las 
localidades o de sectores organizados83. (NICARÁGUA, 2012) (Grifo Nosso)  

                                                 
83 DECRETO 02-2012 
REGULAMENTO GERAL DA LEI N° 765, LEI DE FOMENTO À PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA OU 
ORGÂNICA 
Capítulo I 
Disposições Gerais  
Artigo 2. Definições 
B – Boas práticas produtivas: Tecnologias exigidas em normas, convênios e mercados internacionais, que 
contribuem para todas as qualidades de produções agrícolas, para a segurança alimentar e conservação do meio 
ambiente, que implica na realização benéfica dos procedimentos agronómicos com o propósito de obter 
productos agrícolas sem comprometer a saúde das pessoas e da biodiversidade. 
F – Produção Agroecológica: Processo produtivo de onde são aproveitados ao máximo os recursos locais e a 
sinergia dos procesos em nível do agrossistema, utiliza práticas que favorecem sua complexidade, adotando o 
controle biológico e a nutrição orgânica de maneira ótima no manejodo sistema de produção e da propriedade 
rural. 
H – Registro: Denomina-se registro da propriedade agroecológica ou orgánica o Registro Público de caráter 
oficial registrado na Direção Geral de Proteção e Sanidade Agropecuária (DGPSA) do Ministério Agropecuário 
e Florestal (MAGFOR) em que se inscrevem para conhecimento geral dos Sistemas de Produção Agroecológica 
e Orgânica: produtores e propiedades agroecológicas e os organismos; agencia ou empresa de certificação 
nacional e internacional.  
Capítulo IV 
Do Conselho da Produção Agroecológica ou Orgânica 
Artigo 14: Conselho da Produção Agroecológica ou Orgânica (COPAGRO) 
1. O COPAGRO terá as seguintes funções: 
a. Impulsionar o desenvolvimento dos foros nacionais, regionais ou locais para a promoção e fomento da 
agricultura agroecológica. Propor soluções para as problemáticas agroambientais que ultrapassam o nível 
territorial e nacional; além de conhecer sobre a exposição desde as unidades de produção até as localidades de 
setores organizados. (NICARÁGUA, 2012) (Tradução Nossa)  
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Por meio do Decreto nº 02-2012, a Nicarágua tem adotado ações que somam ao 

conhecimento dos povos tradicionais as novas tecnologias que não foram descartadas pela 

implementação de um novo paradigma: a Agroecologia capacitadora de uma nova realidade 

agrícola sustentável de proveito e proteção ao homem e ao meio ambiente.  

O país tem implementado, desde 2014, um plano denominado BioNica y Echo, em 

colaboração com a Universidade Nacional Agrária da Nicarágua, que servirá para todos os 

pequenos produtores, principalmente para os pequenos agricultores, de um sistema de 

disponibilidade e diversidade de sementes, com introdução de grande variedades de 

hortaliças, legumes e grãos. (Dados do site bionica. org.es) 

Outro país a apresentar disponibilidade para a mudança de paradigma no que tange à 

biodiversidade e aplicação da Agroecologia é a Venezuela. O Estado, à luz da Constituição 

Bolivariana da República da Venezuela, por meiodo Decreto nº 8.157/11, declarou 

especificamente a tutela de uma semente produzida no país e que pode dar acesso ao 

desenvolvimento de pequenos produtores à melhor qualidade de vida: o cacau.  

De acordo com o texto do Decreto nº 8.157/11, o cacau, como bem de primeira 

grandeza para a Venezuela, deveria ser tutelado pelo Estado bolivariano e, a partir de seu 

cultivo, proporcionar o crescimento de pequenos produtores e promover por meiode uma 

semente tradicional promover o crescimento econômico. Não é demais observar que o decreto 

trata de um “cacau de produção nacional” e não trata de uma semente transgênica conhecida 

como é o milho MON810. Assim expressa o documento:  

 
DECRETO nº 8.157/11 

Articulo 1°. Se declara  el cacao de produccion nacional bien de primera necesidad y 
por tanto, prioritaria la produccion de cacao, chocolate, sus productos y 
subproductos, en la Republica Bolivariana de Venezuela, como rubro estratégico 
para la alimentación del pueblo venezolano y el desarrollo rural integral, a fin de 
garantizar la disponibilidad suficiente y estable de dicho rubro en todo el pais, como 
uno de los pilares fundamenlales de la seguridad y soberania agroalimentaria  de la 
Republica Bolivariana de Venezuela. 
Articulo 2°. Con el fin de promover este recurso estratégico nacional, se fomentara 
la articulation, gestión y ejacución por parte de los organismos publicos y privados 
en los procesos de formación, investigación, innovatión, prestación de servicios 
especializados, los programas agroproductivos, asi como la asistencia tecnica de los 
productores, productoras, campesinos, campesinas, organizationas comunjtarias, 
trabajadores y trabajadoras vinculados con este rubro 84.(VENEZUELA, 2011) 

                                                 
84 DECRETO nº 8.157/11 
Artigo 1º. Declara-se o cacau de produção nacional bem de primeira necessidade e, portanto, prioritária é a 
produção do cacau, chocolate, seus produtos e subprodutos, na República Bolivariana da Venezuela, como 
categoria estratégica para a alimentação do povo venezuelano e para o desenvolvimento rural integral, a fim de 
garantir a disponibilidade suficiente e estável da dita semente em todo o país, como um dos pilares fundamentais 
da segurança e soberania agro alimentar da República Bolivariana da Venezuela. 
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 Com alguns dos exemplos trabalhados no presente capítulo é possível notar que a 

Agroecologia é uma realidade, mas que caminha a passos ainda muito lentos. Mas, se a 

pergunta inicial proposta na escrita deste trabalho circundava sobre a possibilidade de que 

outro sistema, que não os transgênicos, fosse capaz de propor um crescimento em larga 

escala, mas que não houvesse degradação ambiental, é nítido que o ser humano está na 

direção certa no passo de minimizar os problemas inerentes ao modelo “privatista” iniciado 

no século passado.  

6.3 A importância da Agroecologia para mudança de paradigma 
 

 A Agroecologia expõe propostas de manejo agrário e desenvolvimento rural 

baseadas na sustentabilidade social e ecológica, que juntas podem sustentar interessantes vias 

para superar grandes erros cometidos pela humanidade, tais como esgotamento de recursos 

naturais como já tratado no presente estudo. 

 A atividade agrária, a atividade econômica principal das sociedades humanas do 

século XX, hoje, no século XXI, passou a ser uma atividade fadada a ser residual e tendente a 

continuar assim se não for mudado o contexto em que é aplicada.  

 O modelo de agricultura moderno, como já demonstrado, apresenta uma série de 

problemas ambientais, socioculturais e econômicos de grande magnitude e por tal constatação 

é possível que se apresentem duas grandes afirmações que sintetizam o ocorrido no século 

passado: a insustentabilidade da agricultura foi derivada de sérios problemas ambientais 

criados pela maneira que se deu a biotecnologia; a engenharia genética (no âmbito das 

sementes transgênicas) e a agricultura moderna tiveram sua aplicação e sua adequação apenas 

para atender a um pequeno número de agricultores.    

 Acredita-se que aquele paradigma da Revolução Verde esteja esgotado e superado 

desde quando foram transformadas em estatísticas todas as externalidades ambientais 

negativas geradas pelo uso exagerado de fertilizantes, herbicidas, agroquímicos na intenção de 

controlar pragas e doenças.  

                                                                                                                                                        
Artigo 2º. Com o fim de promover este recurso estratégico nacional, será fomentada a articulação, gestão e 
execução por parte dos organismos públicos e privados nos processos de formação, investigação, inovação, 
prestação de serviços comunitários, prestação de serviços especializados, programas agroprodutivos, assim como 
a assistência técnica de produtores e produtoras, campesinos e campesinas, organizações comunitárias, 
trabalhadores e trabalhadoras vinculados com esta semente. (Tradução Nossa) 
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 Não é mais possível que as tecnologias apresentadas depois de tantas investigações 

científicas sejam passíveis de causarem danos quando aplicadas. Parece claro que o fato da 

ocorrência de má aplicação da biotecnologia tenha provocado tantos desastres e causado tanta 

insegurança quando as sementes transgênicas, por exemplo, deveriam ser a solução.  

 Postura diferente a respeito da aplicação da biotecnologia entende que a problemática 

não parte da má aplicação ou de experiências desajustadas. Alguns cientistas, estudiosos da 

biotecnologia vegetal, como Javier Sarandón (2014), atentam para o fato de que a visão do 

meio ambiente como objeto externo ao ser humano, inesgotável e destinado a sua satisfação 

ainda sobrevive mesmo depois da Revolução Verde. 

 Acredita Sarandón que há dificuldades de serem percebidos os impactos ambientais 

de certas práticas agrícolas sobre o ambiente pela falta de visão sistêmica. Além disso, ainda 

se acredita ser insuficiente o conhecimento do homem sobre o funcionamento do 

agroecossistema. É priorizado o conhecimento dos componentes de cada um dos sistemas e 

não se atentam para a inter-relação entre os mesmos, ou seja, ainda falta a visão holística do 

homem sobre o novo funcionamento do ambiente, também na visão que pretende Massimo 

Monteduro: compatibilizar a interlegalidade por meio de uma compatibilidade positiva e não 

negativa.  E é justamente neste ponto que entra o novo paradigma agroecológico, onde a inter-

relação dos ecossistemas é aplicada para que o desenvolvimento seja pleno. 

 Para o autor Javier Sarandón (2014, p. 52): 

 
[...] uma agricultura sustentável é aquela que mantém, por um tempo, um fluxo de 
bens e serviços que satisfaçam as necessidades alimentícias, socioeconômicas e 
culturais da população, dentro dos limites biofísicos e estabelecem o correto 
funcionamento dos sistemas naturais (agrossistemas) que o suportam. 
(SARANDÓN, 2014. p. 52)  

 

 

É necessário atentar para tal definição que acaba por apresentar o agroecossistema 

como um tipo de ecossistema possuidor de um capital natural (recursos: biodiversidade, solo, 

energia, água, etc.) além de um capital sociocultural, que permite a produção de bens e 

serviços. 

 A ideia de Javier Sarandón é interessante porque permite a possibilidade de análise 

dos agroecossistemas85 com uma função integral. Assim, os agroecossistemas não apenas 

                                                 
85 O agroecossistema, para  Dr. Rafael Bala Galván, “é um sistema agrícola e pecuário. Trata-se de um 
ecossistema sensivelmente modificado e cuja estabilidade depende substancialmente de aportes energéticos”. 
(Glosario Ecologico, 2014)  
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devem produzir bens tangíveis, tais como sementes, cultivos, fibras, leite, ovos, etc. e que são 

traduzidos em capital, mas também são aqueles que, simultaneamente, oferecem serviços 

(intangíveis): habitat para seres humanos e animais, funções ecológicas (regulação da biota, 

controle da erosão genética, captura de carbono). 

Sob a mesma orientação, o professor italiano Monteduro percebe que, para haver 

desenvolvimento e agricultura sustentáveis, esta última deveria ser suficientemente produtiva, 

economicamente viável, ecologicamente adequada e socialmente aceitável. (MONTEDURO, 

2015). Isso porque a sustentabilidade é um conceito de várias dimensões: produtivo 

(econômico), ecológico, sociocultural e temporal. São objetivos igualmente importantes, de 

cumprimento simultâneo e não substituíveis uns pelos outros.   

A agroecologia não é um conjunto de técnicas ou receitas e não se pretende com o 

advento dessa ciência substituir o dogma “produtivista” por um dogma “agroecológico”. A 

Agroecologia considera-se, então, como a atuação de ecossistemas complexos, com limites 

amplos e como a ciência que considera práticas agrícolas, incorporando os custos ambiental e 

social.  

Depois de tratar de conceitos, princípios, mudança de paradigma fundamentados em 

Agroecologia faz-se necessário reescrever seu conceito, sob a égide daquilo que fora 

estudado. Assim, poder-se-á dizer que Agroecologia é a ciência de opção produtiva e 

socioeconômica, uma vez que protege as futuras gerações, “freia” a erosão genética do solo, 

além de definir sua qualidade, produz alimentos de melhor qualidade, favorece a 

biodiversidade e os custos de produção e vendas.  

Sobre a Agroecologia como ciência, ainda importa atentar para o contorno que ela dá 

aos processos agrícolas que permitem às relações presentes nos agroecossistemas serem 

submetidas a uma análise integralizada do processo produtivo. 

Contudo, talvez a maior dificuldade quanto à adoção de tal sistema agroecológico, 

seja concernente ao prazo. Enquanto a Biotecnologia é uma ciência que dá retorno financeiro 

em curto prazo, a agroecologia depende de prazos mais extensos. Por outro lado, se há 

intenção de recuperação dos ecossistemas e de seus equilíbrios, a natureza há de cobrar o seu 

preço. 

Há grandes possibilidades de que, apesar de o longo prazo ser um argumento 

contrário à aplicação da Agroecologia, esta nova ciência tenha enorme probabilidade de 

prosperar. É preciso, para isso, levar em conta a maior pressão mundial pela conservação dos 

recursos naturais e a demanda crescente por produtos mais saudáveis.  
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Para que a Agroecologia tenha o enfoque de uma nova agricultura, é necessário que 

sejam adotadas práticas capazes de contribuir para a implementação da maior diversidade de 

agroecossistemas, que sejam implementadas práticas de conservação do solo e da água, que 

haja diminuição de problemas fitossanitários, procurar maior valor agregado de produtos, 

além de adotar um enfoque sistêmico. Esse enfoque sistêmico pode ser um dos valores 

centrais da equidade intergeracional, que implica em um legado dos capitais social, 

econômico e natural das presentes gerações até as seguintes.  

A conquista de um valor primordial do meio ambiente requer do homem a 

compreensão do funcionamento desse meio por meio do funcionamento dos sistemas naturais 

de todos os âmbitos (social, natural e econômico) além da interseção multidisciplinar para 

resolver cada uma das questões a serem propostas. 

A visão evolutiva necessita da adoção de uma proposta em que as sociedades locais 

atuem em interação com seu ambiente local, enriquecendo-o, mas de acordo com o 

conhecimento que tenham dele e a valoração que a ele é dada. Por sua vez, o meio ambiente 

dá a resposta proporcionando à sociedade recursos de alta qualidade ou de baixa qualidade, se 

em vez de enriquecimento do solo o homem resolver continuar com a política de degradação. 

Seria a Agroecologia uma visão coevolutiva, dependente da cooperação entre o homem e o 

meio ambiente.  

No caso de sementes crioulas sem nenhum tratamento biotecnológico, ou mesmo no 

caso de mudas de espécies cultivadas sem tratamento da biotecnologia em aldeias indígenas 

instaladas no Parque do Xingu, região Norte-Nordeste do estado do Mato Grosso, o 

conhecimento tradicional de uma espécie de mandioca foi imprescindível para eliminação da 

mesma. A espécie reconhecida pela tribo através de seus conhecimentos, passou a ser raridade 

até desaparecer por escolha do homem.  

De acordo com o cientista e engenheiro agrônomo da Embrapa, Fábio de Oliveira 

Freitas:  

 
Na aldeia Yawalapiti, por exemplo, uma família substituiu todas as suas variedades 
de mandioca para polvilho que tinha por uma variedade que conseguiu em uma roça 
de um índio de outra aldeia, tendo atualmente três roças distintas e todas com este 
único tipo de mandioca para polvilho. Ou seja, aquela ideia de que populações 
tradicionais  conservam suas variedades históricas, substituindo-as paulatinamente, 
não pode ser considerada como uma regra. Outro exemplo nesta mesma aldeia é a 
eliminação consciente de outra variedade de mandioca que era plantada por 
diferentes famílias. Esta variedade foi obtida, há alguns anos, junto aos Kayabí e 
mostrou ter um rendimento para polvilho muito bom e por isto foi, em um primeiro 
momento, incorporada e multiplicada. Entretanto, após poucos anos de uso, as 
mulheres da tribo pediram aos seus maridos (que é o gênero encarregado do plantio) 
para que deixassem de plantá-la. O motivo alegado foi a dificuldade do preparo do 
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polvilho a partir da raiz desta variedade, a qual é extremamente dura, dificultando a 
fase em que as mulheres têm que ralar a raiz. Deste modo, no plantio da última safra 
(2004), esta variedade já não era praticamente mais encontrada na aldeia, como 
exemplo de uma eliminação drástica de uma variedade, quase que instantaneamente 
e por ação do próprio homem. (FREITAS, 2005. p.04) 

 

A visão coevolutiva pode ser abordada em várias escalas. Se acontecer um enfoque 

local, a pluralidade cultural responde à diversidade ambiental e vice-versa. Se acaso ocorrer 

um enfoque global, o modelo predominante e globalizante de desenvolvimento coevolui com 

o planeta, uma vez que este é um grande sistema ambiental. 

Em escala local, o manejo que as sociedades fazem de seu ambiente e dos recursos 

naturais que as rodeiam, depende das atividades escolhidas e dos valores humanos que, como 

elementos socioculturais, merecem ser definidos e caracterizados, pois o efeito provocado 

determina a qualidade dos ecossistemas a serem “construídos” ou “desenvolvidos” pelo 

homem sob a tutela da natureza.   
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7 AGROECOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA TRANSGÊNICA: 
PERSPECTIVA DE CONSONÂNCIA OU PREPONDERÂNCIA DA DICOTOMIA? – 

AS LEIS E AS SEMENTES  
 

 Tratar de uma possível  “indústria da vida”, como as indústrias biotecnológicas se 

fazem chamar, resulta em alguma coisa perto de ironia, uma vez que tais empresas ao tratarem 

de sementes transgênicas, por exemplo, mediante mecanismos genéticos, são capazes de 

desconsiderar o costume milenar de guardar sementes para um próximo ciclo produtivo. Tais 

indústrias instruem, por meio de métodos próprios, os códigos genéticos escolhidos para que 

as sementes produzidas estejam próximas da esterilidade ou da homogeneidade.  

 As transformações criadas pela Biotecnologia vegetal estão se desenvolvendo e 

multiplicando-se a cada dia mais rapidamente. O progresso tecnológico da agricultura 

moderna se baseia na experiência de quase 150 anos de atividade científica. A Revolução 

Verde modificando o arroz, o trigo e o milho são parte integrante desse processo; que passa 

até hoje, pela modificação do meio ambiente para que sejam criadas condições para a 

agricultura mais propícias do que aquelas oferecidas pela própria natureza. Um exemplo 

fático é o solo; se a fertilidade do solo é baixa, basta aplicar fertilizantes; se o clima é seco, 

basta caprichar na irrigação mecanizada; se pragas e ervas daninhas atacam o cultivo, é a vez 

dos herbicidas e da pulverização.  

 É preciso afirmar que os benefícios concedidos pela Biotecnologia por meioda 

Revolução Verde são indiscutíveis no âmbito organizacional da atividade agrícola, apesar de 

terem surgido problemas em longo prazo. Quais problemas? Dois dos mais importantes dizem 

respeito aos danos ambientais em larga proporção e à quantidade de energia dispensada neste 

tipo de agricultura; mas o foco era a produtividade e este parece ter sido cumprido pela 

ciência discutida. 

 Enquanto a ciência biotecnológica tem enfoque produtivista, de agricultura intensiva, 

o enfoque da Agroecologia é baseado em uma agricultura sustentável. Diante de tais 

características divergentes, o principal ponto que interessa ao presente estudo é atentar para a 

possibilidade de haver consonâncias entre ideias e metodologias ajustáveis para que não haja 

dicotomias que apenas trazem perdas para as presentes e futuras gerações.  

 A teoria agroecológica torna imprescindível a aplicação de uma agricultura estável, 

resiliente e adaptável além das características de produtividade, eficiência e eficácia, 

características da produção biotecnológica. A Agroecologia seria uma fase seguinte à 

perspectiva implementada pela Biotecnologia, pois tem como objetivo a melhoria do bem 
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estar, da qualidade de vida e a equidade entre os agricultores. Também é possível observar 

que na Agroecologia deve haver um equilíbrio entre os sistemas natural e social para dar 

sustentação à sustentabilidade; seria um enfoque coevolutivo per se.  

 Para que seja possível alcançar a tão sonhada sustentabilidade, é necessária a clareza 

da humanidade de que os esforços empenhados têm que ser, ao mesmo tempo, entrelaçados  e 

capazes de coordenar o crescimento econômico (produtivo), utilidade social e o crescimento 

do meio ambiente, por meioda precaução e da prevenção.  

 O fim último e primordial da sustentabilidade consiste em encontrar formas em que a 

espécie humana possa viver indefinidamente neste planeta, sem comprometer o seu futuro, 

dada a capacidade do homem de modificar conscientemente alguns elementos de interação 

com o ambiente.  Sobre estas decisões de manejo e suas consequências pode ser 

fundamentado o equilíbrio homem-natureza.  

 De acordo com Miguel Altieri (2005), toda visão séria e realista da agricultura, 

indubitavelmente, deve considerar um rol de objetivos para melhorar a situação agrícola das 

regiões. Principalmente em países em desenvolvimento da América Latina, deve haver a 

preocupação com:  

 
[...] redução da pobreza, conservação e regeneração da base de recursos naturais 
(solo, água, biodiversidade), promoção da segurança alimentar em nível local e 
regional, potencialização das comunidades rurais para que participem dos processos 
de desenvolvimento, criação de alianças institucionais a fim de facilitarem o 
processo participativo e autóctone do desenvolvimento além de fomentar políticas 
agrárias que favoreçam o desenvolvimento agrícola sustentável e os mercados 
locais. (ALTIERI, 2005. p. 65) 

  

 Para que haja uma visão de desenvolvimento sustentável de maneira inclusiva é 

necessário saber que não se trata tal desenvolvimento de encaixar a questão ambiental nos 

regimes agrícolas já preestabelecidos, mas é preciso buscar uma sinergia real entre economia, 

ecologia e ciências sociais. É preciso implementar estratégias que vão até a raiz da pobreza, 

da degradação ambiental e da iniquidade.  

 

7.1 Biotecnologia e Agroecologia: perspectiva de construção de um novo paradigma 

ambiental  
 

 A Biotecnologia iniciou-se com a promessa de acesso a uma nova visão científica e 

tecnológica que abarcaria tanto os pequenos quanto os grandes produtores, mas tal promessa 
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tornou-se muito difícil, quase impossível de ser cumprida, uma vez que os pequenos 

agricultores não têm fácil acesso a essa tecnologia proposta desde o DNA recombinante, seja 

por falta de condições financeiras ou por falta de oportunidades.  Nesse caso,  a Biotecnologia  

acabou por atender aos grandes agricultores, que gozam de capital e têm acesso a grandes 

mercados. 

 Enquanto isso, a Agroecologia foi diretamente aplicada ao desenvolvimento 

sustentável, trazendo novas oportunidades para o campo e para os agricultores. Os pequenos e 

médios agricultores encontram na Agroecologia uma possibilidade de crescimento, uma vez 

que para aplicar-se a Biotecnologia, é preciso atentar, por exemplo, para o fato de que a 

tolerância aos herbicidas de determinadas sementes não é de longo prazo.  A rápida evolução 

das ervas daninhas a uma grande gama de herbicidas revela a adaptabilidade dessas ervas e a 

dificuldade de que os agricultores teriam em manter os herbicidas tradicionais. Devem sempre 

comprar os mais eficientes para que os antigos possam ser facilmente substituídos por tais 

herbicidas novos e mais benignos, mas com um valor superior.    

 Para que se faça completa análise entre as duas ciências (Agroecologia e 

Biotecnologia), é preciso observar o quadro abaixo com as principais características 

comparativas quanto ao enfoque de cada ciência e quanto aos seus objetivos. Assim: 

 
QUADRO 2: ENFOQUES E OBJETIVOS – BIOTECNOLOGIA E AGROECOLOGIA 

A – ENFOQUES  
 

BIOTECNOLOGIA 
PRODUTIVISTA / AGRICULTURA INTENSIVA 

 
AGROECOLOGIA 

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
REDUCIONISTA HOLÍSICO 

HÁ UM SÓ TIPO DE AGRICULTURA EXISTEM VÁRIOS MEIOS DE FAZER 
AGRICULTURA 

ÉTICA DE VALOR DIFUSO ÉTICA: VALOR FUNDAMNTAL 
NÃO HÁ ÓPTICA SISTÊMICA EMPREGO DE ÓPTICA SISTÊMICA 

IMPORTÂNCIA DOS COMPONENTES IMPORTÂNIA DAS INTERRELAÇÕES 
 

SÓ RECONHECE O VALOR CIENTÍFICO 
RECONHECE O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 
OUTROS, COMO OS SABERES TRADICIONAIS, 

RESPEITANDO AS PESQUISAS NÃO 
CIENTÍFICAS(CONCEITO 
PLURIEPISTEMOLÓGICO) 

REDUÇÃO OU MÁ DEFINIÇÃO DE LIMITES AMPLIAÇÃO E REDEFINIÇÃO DOS LIMITES DO 
SISTEMA 

LOCAL DE CULTIVO DAS SEMENTES É POUCO 
IMPORTANTE 

LOCAL É IMPORTANTE: POTENCIAL 
ENDÓGENO (BANCOS DE SEMENTES E 

CENTROS DE VAVILOV, POR EXEMPLO) 
USO EXCLUSIVO DO TERRITÓRIO USO MÚLTIPLO DO TERRITÓRIO: ALIMENTOS, 

TURISMO, SERVIÇOS ECOLÓGICOS 
MINIMIZA ASPECTOS SOCIOCULTURAIS REVALORIZA ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 

PRINCIALMENTE BASEADA EM 
TECNOLOGIAS DE INSUMOS 

BASEADA EM TECNOLOGIAS DE PROCESSOS 

CIENTISTAS SÃO GERADORES DE PARTICIPAÇÃO DO AGRICULTOR NA 
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TECNOLOGIA GERAÇÃO DE TECNOLOGIA 
B – OBJETIVOS 

PRODUÇÃO EM CURTO PRAZO PRODUTIVIDADE EMLONGO PRAZO 
CONCEITO PRODUTIVISTA/”PRIVATISTA” CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

ÊNFASE NO RENDIMENTO ÊNFASE EM AGROECOSSISTEMAS E 
ECOSSISTEMAS RELACIONADOS 

NÃO INCORPORA CUSTO AMBIENTAL INCORPORAÇÃO DE CUSTO AMBIENTAL 
SISTEMA SIMPLES/BAIXA DIVERSIDADE SISTEMAS COMPLEXOS, ALTA DIVERSIDADE 

BIODIVERSIDADE: FONTE DE GENES BIODIVERSIDADE FUNCIONAL E 
ESTRUTURAL NOS AGROECOSSISTEMAS E 

COMO SUPORTE DE VIDA 
Fonte: Quadro desenhado pela autora baseado na leitura da obra  Law and Agoecology, Massimo Monteduro 
(2015) e da obra Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de agroecossistemas sustentables , 
Santiago Javier Sarandón (2014)   
 

 Alguns elementos dispostos no Quadro 2 merecem destaque para que seja possível 

entender o porquê de uma única ciência voltada para apenas uma perspectiva seja 

impossibilitada de obter sucesso em um planeta tão diverso de culturas e de saberes.  

 Naquilo que tange às pragas e a resistência a elas é importante relembrar a toxina 

tratada no caso da semente do milho patenteado pela empresa Bayer Seeds Co.  

No Capítulo 4, o transgênico “Liberty Link” foi citado como alvo de problemas em 

sua regulamentação no Brasil, por uma divergência em um parecer da CTNBio. A toxina 

presente em tal semente, o Bacillus thuriginenses(Bt), tem sido utilizada amplamente e com 

sucesso como um método alternativo para o controle de vermes provenientes de insetos e de 

pragas. Porém, o uso da toxina Bt tem provocado erosão genética no solo, uma vez que 

algumas propriedades produzidas pelas pragas combatidas seriam necessárias para um 

trabalho no solo saudável sem resquício de herbicidas contra o Bt.  

 Em caso análogo, esse no ano de 2014, estudo proposto no estado de Santa Catarina, 

no Brasil, também corrobora com o acontecido no Nordeste brasileiro. De acordo com estudo 

feito pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, o milho, sendo uma planta 

monoica e de polinização aberta é propensa a cruzamentos. Os grãos de pólen, segundo os 

estudos, podem ser dispersos de 100 a 100 metros com o auxílio do vento. A preocupação se 

dava com relação ao denominado fluxo gênico e a contaminação de cultivares não associadas 

ao milho Bt, além da perda de diversidade genética. A conclusão do estudo afirmou a 

impossibilidade de cultivo de sementes transgênicas e de sementes crioulas tradicionais em 

um mesmo campo cultivado sem que haja propagação do pólen e modifique a biodiversidade.  

 Importante observar que o plantio experimental foi feito sob a legislação brasileira 

vigente  por meio da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, pelo disposto 

em Resolução Normativa nº 04, de 16 de agosto de 2007, que determina regras de 
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coexistência entre cultivares transgênicas e não transgênicas. O texto afirma ter concluído 

que: 

 
Percebe-se com o estudo, que mesmo seguindo padrões mais rígidos do que os 
determinados pela legislação de sementes, houve contaminação por OGMs nas 
sementes, isto demonstra que a coexistência não é possível. Em estudo de cenários 
realizado por meio de análise do número de campos cultivados por tipo de milho, 
proporções de áreas de cultivo bem como a distância entre os bordos dos campos de 
milho crioulo, transgênico e não transgênico, no município de Anchieta, [...] 
verificou-se que existem sérias limitações quanto à viabilidade de coexistência entre 
os sistemas de produção no município. Os transgênicos causaram prejuízos 
econômicos que tiveram campos contaminados na região oeste de Santa Catarina. 
(NERLING et al., 2014) 

 

Em consonância com o quadro esquemático apresentado, pode-se perceber  os casos 

dissertados como exemplo claro de que não existe preocupação nos cultivos produtivos 

biotecnológicos com o solo nem com as sementes crioulas de outro tipo de semente que não 

aquela patenteada e que é alvo de mercados internacionais.  

 Porém, a Embrapa em publicação recente sobre o algodão GM, informa que: 

 
A cultura do algodoeiro é hospedeira de um complexo de pragas que pode injuriar as 
raízes, caule, folhas, botões florais, flores, maçãs e capulhos da cultura (GALLO et 
al., 2002). Os níveis populacionais dessas pragas flutuam grandemente e infestações 
elevadas provocam sérios prejuízos à cultura. Sendo assim, as técnicas de controle 
(cultural, químico e biológico) do Manejo Integrado de Pragas (MIP) têm se 
mostrado como fatores de produção importantes para a cultura. O uso do MIP tem 
aumentado devido a grande demanda de conservação ambiental e por contribuir para 
a manutenção e sustentação de novas e antigas tecnologias (DEGRANDE, 2000; 
GALLO et al.,2002). A presença de organismos benéficos (predadores, 
parasitoides e patógenos) que exercem controle biológico dos insetos de 
importância agrícola, em especial das pragas das plantas cultivadas, é 
indispensável como fator de equilíbrio dinâmico dos agroecossistemas. Esta 
presença minimiza a necessidade de intervenção do homem no controle de 
pragas mediante outros métodos de redução da densidade de insetos. A cultura 
do algodoeiro, por apresentar uma gama muito grande de pragas, apresenta 
um grande número de predadores associados às mesmas onde se destacam 
alguns Hemiptera, Coccinellidae, Chrysopidae, Syrphidae, Carabidae, 
Formicidae, Forficulidae e Araneae (GRAVENA e CUNHA, 1991). Degrande 
(1996), afirma que os sistemas de controle de pragas, que considerem aspectos 
econômicos, ecológicos, agronômicos, sociais e tecnológicos assumem grande 
importância em países em desenvolvimento, pois o estabelecimento de uma 
agropecuária baseada nestes princípios permitirá a obtenção de produtividades 
satisfatórias, com qualidade de vida e oportunidade de participação em 
mercados competitivos. (Embrapa, 2014. p. 04)(Grifo Nosso) 

 

  

É perceptível por tal excerto do estudo publicado pela Embrapa  que há existência de 

um cultivo tratado pela biotecnologia, uma vez que faz uso de produtos químicos em cultura 

de sementes modificadas. Mas, pode-se notar pelo relato que existem predadores benéficos e 
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que são capazes de exercerem controle biológico dos insetos de importância agrícola, em 

especial das pragas das plantas cultivadas, indispensável como fator de equilíbrio dinâmico 

dos agroecossistemas. 

  Essa teoria que prioriza os agroecossistemas é tratada especificamente pela 

Agroecologia. Há possibilidade de que sejam atendidas as duas ciências para que não haja 

perda de biodiversidade utilizando sobremaneira os agroecossistemas, proposta agroecológica 

com possibilidade de absorção da biotecnologia, desde que não haja comprometimento do 

equilíbrio socioambiental.  

 Se ocorrida de maneira diferente, a liberação de organismos alterados e a introdução 

de sementes alteradas podem continuar a provocar erosão genética se os agricultores 

estiverem propensos a abandonarem o germoplasma nativo. Nesse caso, a biotecnologia 

acabaria por incrementar o nível de desigualdade social e o nível de produção agrícola. 

  Assim, é necessário um novo enfoque de desenvolvimento rural que seja baseado 

nos recursos locais e tecnologias agroecológicas segundo as condições socioeconômicas e 

biofísicas das comunidades agrícolas. Isso porque, até então, as legislações ambientais ainda 

estão na era biotecnológica e precisam se readequar em busca da equidade agroecológica.  

 

7.2 A FAO e o Guia Voluntário Para Formulação De Políticas Públicas De Sementes de 
2015: proposta de adequação à realidade agroecológica  

 

 No ano de 2015, depois de vários estudos e divergências sobre o tratamento dos 

cultivos agrícolas em vários países, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura tratou de publicar um roteiro voluntário para assessorar os Estados em suas 

considerações sobre as Leis de Sementes a fim de modificar o direito interno e proporcionar a 

divisão equitativa da alimentação.   

 A organização internacional fez questão de tratar da natureza da política de sementes, 

da formulação de tal política e dos elementos-chave para que seja proposta uma política 

nacional eficaz sobre o tema.  

 Entende a FAO que muitos países em desenvolvimento necessitam de políticas 

públicas. A inexistência de tais políticas reduz a capacidade dos países de proporcionar aos 

pequenos agricultores o acesso adequado a sementes de qualidade e de cultivos mais 

apropriados para seus sistemas de produção agrária e para as condições e necessidades das 

quais precisam. 
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 O Guia Voluntário Para Formulação De Políticas Públicas De Sementes aponta, em 

primeira instância, sobre o que deve estar presente em uma política de sementes. A 

organização entende que uma política de sementes deve consistir em seu enunciado: os 

princípios que orientem as medidas governamentais, além de explicar as funções dos 

interesses pertinentes em matéria de coordenação, estrutura, funcionamento e 

desenvolvimento do setor de sementes. 

 A Lei 10.711/2003 que trata sobre o cultivo de sementes no Brasil, por exemplo, não 

abrange a principiologia que direciona seu funcionamento nem suas aplicações no que tange 

aos meios de coordenação. Em 2006, a engenheira agrônoma Flavia Londres, sob a orientação 

de José Cordeiro de Araújo, citado no presente estudo, profundo conhecedor da legislação 

agrícola brasileira, tratou de alguns pontos essências sobre a política de sementes brasileira 

desde suas primeiras leis até a última delas, qual seja, a Lei 10.711/03 e os impactos 

promovidos por ela. Impactos mais preocupantes sobre a agricultura familiar e de pequenos 

produtores do Brasil.  

 Duas leis de impacto no regime jurídico brasileiro foram a Lei nº 8.974/95 que 

regulamentou o uso da engenharia genética, primeira Lei de Biossegurança e, dois anos mais 

tarde, a Lei nº 9.456/97, que instituía a proteção de cultivares. Araújo lembra a respeito dessas 

leis supramencionadas que: 

 
Uma análise política sobre o conteúdo dessas novas leis indica haver um “eixo 
condutor” das mudanças, uma única espinha dorsal, um mesmo foco perseguido. 
Trata-se, no caso, de foco voltado ao mercado, à menor participação estatal nas 
atividades, ao cometimento de responsabilidades e ações ao setor privado. Em 
realidade, um afrouxamento nas rígidas regras de regulamentação impostas pela 
legislação anterior. (ARAÚJO, 2006. p. 07) 

 

 

Para a FAO, no estudo de 2015, a política de sementes e a lei de sementes devem se 

complementar, uma vez que a política requer marcos institucionais e jurídicos proporcionados 

pelo direito em geral, a lei em sentido estrito ou a legislação deve ser construída em conjunto.  

No entanto, as últimas leis a regulamentar a política de sementes no Brasil, tanto a 

Lei de Proteção de Cultivares, Lei nº 9.456/97, quanto a Lei 10.711/03, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Sementes e Mudas, foram construídas de maneira desagregada, com 

interesses particulares e não a partir de marcos de direito em geral sobre o assunto.  

Araújo aponta para o fato de que a Lei de Proteção de Cultivares de 1997 introduziu, 

sim, novas disposições até então não contempladas pelo ordenamento jurídico brasileiro; mas 
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a intenção era confirmar a introdução no país do agronegócio. Complementou, então, a Lei de 

Propriedade Industrial (Lei de Patentes), o que fez surgir no universo jurídico brasileiro, a 

proteção da propriedade intelectual no campo vegetal.  

 No tocante à Lei que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, o 

mesmo autor afirma que a intenção da lei “é obrigar a um contínuo e recorrente processo de 

aquisição de novas sementes básicas ou certificadas, criando, sempre, uma dependência 

permanente entre os produtores de sementes, os agricultores e os detentores do material 

genético original”. (ARAÚJO, 2006. p. 10) 

 O guia construído pela organização internacional ainda, no tocante à feitura das leis 

de sementes, aponta para a necessidade de revisão das mesmas para que possam refletir as 

prioridades de políticas para atenderem às necessidades dos agricultores, do setor de sementes 

e de outros interessados.  

 O Decreto 5153/04 afirma, nos artigos 113, 114 115 sob a égide do artigo 37 da Lei 

10.711/03, a regulamentação do modo de utilização das sementes que, para Araújo (2006, 

p.11), passa a ser determinação do Estado, poder ou não o agricultor exercer sua atividade do 

modo como queira, mesmo que para seu consumo próprio. Observe: 

 
DECRETO 5153/04 
 
CAPÍTULO IX 
DA UTILIZAÇÃO DE SEMENTES E DE MUDAS 

 

Art. 113.  Compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento orientar 
a utilização de sementes e de mudas, com o objetivo de evitar seu uso indevido e 
prejuízos à agricultura nacional, conforme o estabelecido neste Regulamento e em 
normas complementares. 
 Art. 114.  Toda pessoa física ou jurídica que utilize semente ou muda, com a 
finalidade de semeadura ou plantio, deverá adquiri-las de produtor ou comerciante 
inscrito no RENASEM, ressalvados os agricultores familiares, os assentados da 
reforma agrária e os indígenas, conforme o disposto no § 3 o do art. 8o e no art. 48 da 
Lei no 10.711, de 2003. 
Art. 115.  O material de propagação vegetal reservado pelo usuário, para semeadura 
ou plantio, será considerado "sementes para uso próprio" ou "mudas para uso 
próprio", e deverá: 
I - ser utilizado apenas em sua propriedade ou em propriedade cuja posse detenha; 
II - estar em quantidade compatível com a área a ser plantada na safra seguinte, 
observados os parâmetros da cultivar no RNC e a área destinada à semeadura ou 
plantio, para o cálculo da quantidade de sementes ou de mudas a ser reservada; 
III - ser proveniente de áreas inscritas no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, quando se tratar de cultivar protegida de acordo com a Lei n o 9.456, 
de 1997, atendendo às normas e aos atos complementares; 
 IV - obedecer, quando se tratar de cultivares de domínio público, ao disposto neste 
Regulamento e em normas complementares, respeitadas as particularidades de cada 
espécie;  
V - utilizar o material reservado exclusivamente na safra seguinte. 
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Parágrafo único.  Não se aplica este artigo aos agricultores familiares, assentados da 
reforma agrária e indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, 
troca ou comercialização entre si. (BRASIL, 2004) 

 

[...] 

  

Apesar de todos os percalços, a Lei 10.711/03 trouxe uma boa nova para os 

agricultores familiares, mas não resolveu os problemas dos pequenos agricultores. A mudança 

representou um importante avanço para a agricultura familiar agroecológica, mas acabou 

sendo incompleta.  

A FAO afirma que ainda falta uma orientação clara e definida para o setor agrícola 

no que tange às sementes, no estudo feito por ela em 2015. Para a organização internacional, 

as legislações dos países em desenvolvimento normalmente estabelecem relação com políticas 

de intenção expressadas pelos Governos dos Estados no tocante à comercialização de 

sementes.  

Em alguns casos, pode ser necessário que sejam implementadas novas políticas e 

legislações inteiramente novas de uma política também nova sobre o papel atual da 

agricultura aplicável a comunidades regionais e mundiais criadas por instrumentos baseados 

nas orientações de convenções as quais o país tenha ratificado, ou quando não sejam 

compatíveis com outras políticas nacionais.  

A intenção da FAO ao tratar de políticas de sementes é de primordial importância 

quando a organização entende que, além do poder estatal, a sociedade civil e as organizações 

integradas ao campo também são partes necessárias nas discussões que levem a uma 

conclusão sólida para uma nova legislação que atenda a todos. É também consistente o fato de 

ser compreendida a participação de setores privados, uma vez que é necessária sua  influência 

pelo conhecimento científico no desenvolvimento de variedades e comercialização de 

sementes e materiais de plantação, pois tal setor privado cumpre, juntamente com a sociedade 

civil e organizações de agricultores, papéis de redirecionamento em matéria de melhoramento 

de cultivos.  

A Agroecologia acaba por ter um papel que confirma a necessidade do 

fitomelhoramento comum, mas que deve ter a biotecnologia a ela associada; as duas ciências 

têm possibilidades de, aplicadas juntas, mudarem o paradigma de desenvolvimento 

sustentável atualmente em voga. Nesse entendimento, a FAO aponta as etapas sugeridas para 

a construção de uma política nacional de sementes. De acordo com tal entendimento, a 

sugestão pode se percebida no quadro abaixo: 
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QUADRO 3- REFORMULAÇÃO DE POLÍTICA NACIONAL DE SEMENTES86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: FAO, 2015. Adaptação do texto do Guia Voluntário para a formulação de políticas nacionais de sementes  
 

 

7.3 Agroecologia e as minorias: de quem a Biotecnologia não deu conta de cuidar - o 
exemplo das populações indígenas e a esperança agroecológica   

 
A proposta de um estudo agroecológico em comparação ao estudo da Biotecnologia 

vegetal é demonstrada no presente trabalho, a partir do momento em que a comparação entre 

Agroecologia e Biotecnologia atinge efetivamente além dos grandes, os pequenos 

agricultores, o mercado de sementes,  a sociedade civil (inclusive as minorias) e os Governos 

dos Estados.  

                                                 
86 ETAPAS SUGERIDAS PARA REFORMULAÇÃO DE UMA POLÍTICA  NACIONAL DE SEMENTES 
1. Avaliar a situação predominante do setor de sementes 
2. Definir o contexto por meiode análises de problemas e a identificação de temas chave da política 
3. Fixar os objetivos 
4. Avaliar e selecionar opções políticas 
5. Reunir informação 
6. Convocar um “Fórum de Sementes” de alcance nacional 
7. Redigir a Política Nacional de Sementes 
8. Aprovar e adotar a Política Nacional de Sementes 
9. Criar consciência para facilitar a execução 
10. Revisar periodicamente a Política Nacional de Sementes 

ETAPAS SUGERIDAS PARA LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA 

NACIONAL DE SEMILLAS 
 

1. Evaluar la situación imperante en el sector de las semillas. 

2. Definir el contexto a través de análisis del problema y la identificación de temas clave de la 

política. 

3. Fijar los objetivos. 

4. Evaluar y seleccionar opciones de políticas. 

5. Recopilar información. 

6. Convocar a un ‘Foro de Semillas’ de alcance nacional. 

7. Redactar la Política Nacional de Semillas. 

8. Aprobar y adoptar la Política Nacional de Semillas. 

9. Crear conciencia para facilitar la ejecución. 

10. Revisar periódicamente la Política Nacional de Semillas. 
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No momento em que a FAO afirma, por exemplo, serem objetivos da Organização 

Internacional: melhorar a nutrição, aumentar a produtividade agrícola, elevar o nível de vida 

da população rural e contribuir para o crescimento da economia mundial,  reconhece, como 

parte especializada da ONU, o papel que tem a desempenhar como função primordial a 

promoção de maior segurança alimentar e de redução da pobreza.  

De acordo com sua publicação recente, a população indígena constitui, 

aproximadamente, 5% da população do mundo e 15% da população pobre mundial87.  

Há de ser considerado o tempo de ocupação do território, o uso das terras, a 

perpetuação voluntária de diferença cultural, organização social, religião, valores espirituais, 

modos de produção, leis e instituições próprias para afirmar que os povos indígenas têm sido 

afetados de forma desproporcional pela degradação ambiental. Além de sofrerem também 

com a marginalização político-econômica e pelo desenvolvimento de atividades que afetam 

negativamente os ecossistemas em que vivem e os meios e estratégias de vida, o patrimônio 

cultural e o estado nutricional. 

A vulnerabilidade pela qual tais povos estão sujeitos exige uma atenção específica 

para que eles possam ser beneficiados pelo desenvolvimento, segundo as condições 

estabelecidas por eles mesmos nas terras que ocupam.  

Provedores de valiosos conhecimentos e habilidades que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável, por manterem sempre uma gestão sustentável dos recursos 

naturais disponíveis, José Graziano da Silva, Diretor Geral da FAO afirma que:  

 
La FAO considera que los pueblos indígenas y tribales, con su ancestral 
conocimiento, son un aliado clave en la lucha contra el hambre. Sus voces deben ser 
escuchadas con el fin de encontrar juntos un nuevo equilibrio entre las necesidades 
humanas y del planeta, nuevos mecanismos capaces de garantizar justicia social y 
ambiental, y nuevos modelos de producción, distribución y consumo para aliviar la 
presión sobre los recursos naturales y garantizar que las futuras generaciones tengan 
recursos suficientes88. (SILVA, 2016) 

 

 Na mesma linha de entendimento da FAO, é preciso que haja  diálogo consensual 

entre os povos indígenas e os povos não indígenas para que desse diálogo saiam conclusões 

                                                 
87 Dados da publicação da FAO: “Políticas da FAO sobre Povos Indígenas e Tribais” – Ano 2012 
88 A FAO considera que os povos indígenas e tribais, com seu conhecimento ancestral, são aliados chave na luta 
contra a fome. Suas vozes devem ser ouvidas com o fim de que seja encontrado juntamente com os outros povos, 
um novo equilíbrio entre as necessidades humanas e do planeta, novos mecanismos capazes de garantir justiça 
social e ambiental, e novos modelos de produção, distribuição e consumo, para aliviar a pressão sobre os 
recursos naturais e garantir que as futuras gerações tenham recursos suficientes. (Tradução Nossa)    
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para sustentar uma nova visão da produção agrícola quanto ao objetivo de alimentar ao 

mundo em países que têm a população indígena como ancestral.    

A Agroecologia pressupõe adaptação dos recursos genéticos à biodiversidade 

agrícola em todas as escalas (genes/ espécies/ ecossistemas/ paisagem), além da aclimatação e 

da conservação de cultivos, tema recorrente nas comunidades autóctones.   

Assim sendo, o presente trabalho atenta para a necessidade de demonstrar, por meio 

do relato de experiências vivenciadas em comunidades indígenas, o progresso advindo da 

implantação de manejos agroecológicos na Aldeia Indígena da Etnia MYKY, na Aldeia 

Japuíra, território indígena Menku, em Brasnorte, no estado brasileiro do Mato Grosso.   

A história iniciou-se quando o Conselho Indigenista Missionário – CIMI, com o 

objetivo de atuar significativamente nas comunidades indígenas, escolheu o povo MYKY 

como aliado, o que fortaleceria mais tarde o processo de autonomia desse povo na construção 

de um projeto alternativo, pluriétnico, democrático e popular. 

A partir do momento em que foi construída a análise do povo MIKI, por meio da 

observação participativa e de intervenções técnicas do CIMI, o projeto de culturas 

agroecológicas foi colocado em prática.  

A saúde indígena é fundamentada principalmente na alimentação tradicional. Assim, 

a equipe regional do CIMI atuante na área, residiu em tempo integral, a partir de 2011 até 

2015, na Aldeia Indígena MYKY; e se propôs a “produzir uma alimentação saudável, 

agroecológica, por meio do fortalecimento das roças tradicionais, incentivando os resgates das 

sementes nativas, mobilizando os jovens e promovendo intercâmbios junto a outros povos 

indígenas. A proposta envolveu diferentes etnias”89. (FERRAZ et al., 2015. sn) 

Com o trabalho proposto, a equipe do CIMI identificou que as sementes tradicionais 

da comunidade indígena em questão estavam frágeis, o que acabou por criar a necessidade de 

monitoramento das roças e das sementes. Acontecia perda pela entrada, na comunidade, de 

sementes não crioulas (quase sempre frutos da biotecnologia) além de estarem sujeitas à 

propensão de pragas vindas de outras culturas.  

A comunidade MYKY, em Brasnorte, lida com o fato de estar em zona de expansão 

da fronteira agrícola. Em tal região, é vislumbrada a exploração de madeira em “fragmentos” 

de floresta que ocorrem ilegalmente em terras indígenas. Como se não bastasse, a região 

                                                 
89 O texto que fundamentou o trabalho no Estudo do Caso MYKY foi tratado por Rodolfo Ferraz, Elizabeth 
Amarante e Natalia Filardo em artigo publicado na Revista Cadernos de Agroecologia, de 2015, a partir do IX 
Congresso Brasileiro de Agroecologia. 
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convive com a intensa expansão de monoculturas de milho, algodão e soja, além de também 

conviver com a atividade agropecuária, que exerce influência direta na cultura desse povo.  

Segundo narrativa dos membros do CIMI, a região fora “colonizada” na década de 

1970 e é fruto do fenômeno Revolução Verde. Sofreu com o avanço de sementes modificadas 

e foi percebida que a semente mais frágil do cultivo tradicional era a semente do milho, por 

ser semente de fácil cruzamento. Registraram-se na comunidade duas variedades tradicionais 

de milho MYKY: amarelo fofo e vermelho. Em 2012, as sementes foram cuidadosamente 

selecionadas e armazenadas. 

Os técnicos do CIMI, juntamente com os índios da tribo, iniciaram depois o trabalho 

nas roças, quando foi iniciada uma nova maneira de fazer a própria roça. Os índios cederam 

ao CIMI uma porção de terra para que fosse feito o plantio e o enriquecimento das roças com 

outras variedades crioulas conseguidas do intercâmbio com outros povos: “diversas espécies 

de banana vermelha, cana-de-açúcar, mamão, mandiocas de farinha” (FERRAZ et al., 2015. 

sn), entre outros tipos de espécies. O plantio prosperou e rendeu frutos, inicialmente, até os 

resultados percebidos em 2015.  

Por meiodos conhecimentos incorporados pelo povo indígena MYKY com auxílio 

dos técnicos do CIMI, os MYKY vêm manipulando as próprias sementes por meiodas 

técnicas disseminadas pela Agroecologia. Foi percebido que as roças estão cada vez mais 

fortes, com variedades diferentes das usuais, “apresentando qualidade agroecológica, a 

verdadeira soberania alimentar de procedência da própria aldeia, produtos que se transformam 

em comida que alimenta os corpos e os espíritos”90. (Xinuxi MYKY, 2015) 

A observação e o estudo do caso supracitado vêm sustentar a capacidade de 

transformação da vulnerabilidade e da pobreza em supremacia alimentar de minorias quando 

o assunto é a Agroecologia. E, esta nova ciência pode ser referida como um novo marco 

teórico, que serve de orientação geral para as experiências de agriculturas ecológicas, seja em 

âmbito local ou para o fortalecimento dos sistemas de produção respeitando as estruturas 

ecológicas e sociais.  

Com os resultados que se deram a partir do caso do povo indígena MYKY, é 

possível afirmar que a Agroecologia, como remanejamento investigativo, tem a premissa de 

manter uma formulação social, que se sustenta em movimentos participativos para a 

construção de conhecimentos a partir de experiências ancestrais ou por meio de princípios 

coevolutivos social e ecológico. Também é capaz de propor a geração de conhecimentos e 

                                                 
90 Transcrição da fala de um ancião da tribo MYKY em 2015.  
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métodos inovadores, estratégias de recontextualização entre os conhecimentos ancestrais 

acumulados ao longo do tempo e a geração de novos conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



176 
 

8 CONCLUSÃO 
 

Desde os anos de 1950, a produção agrícola tem aumentado continuamente, mas em 

um ritmo já superado pelo aumento da população mundial. O aumento da produção agrícola 

ainda é a preocupação das maiores empresas de agrobiotecnologia, desde quando  propuseram 

e implementaram uma “nova agricultura”, o que pôde ser demonstrado durante todo o estudo. 

Tal avanço deu-se especificamente pela Revolução Verde, que sustentou  sobretudo  o cultivo 

de três cereais em diferentes localidades do mundo e  responsáveis pela nutrição do homem 

desde a Antiguidade: o trigo, o arroz e o milho. Hoje, além da soja, esses três cereais são o 

propulsor das empresas de sementes transgênicas.  

Porém, o avanço de monoculturas desses cereais demonstrou uma nova aplicação 

daquilo que já era conhecido como melhoramento vegetal pelos pequenos agricultores. Só que 

as sementes seriam desenvolvidas em laboratórios de ponta, selecionadas por cientistas, 

guardadas in vitro e patenteadas pelas grandes corporações. A biotecnologia estava em ampla 

propulsão e desenhava a novidade na produção rápida de grãos resistentes a pragas e a 

bactérias por serem modificadas geneticamente.  

Durante todo o estudo desenvolvido para o presente trabalho, foi cuidadoso o 

enfoque dado à ciência biotecnológica, tendo como marco teórico a abordagem de Vandana 

Shiva sobre a biotecnologia, apresentando seus estudos e seus conceitos para ser possível 

chegar a uma conclusão sobre o tema. Restou confirmado o fato de que a biotecnologia foi a 

“mola mestra” de um desenvolvimento importante na ampliação de cultivos e na criação de 

alimentos melhorados nutricionalmente em primeira análise.  

Contudo, a biotecnologia, por meio de cientistas, tem o meio ambiente como simples 

fonte de matérias-primas para coletar recursos genéticos a serem usados na indústria 

biotecnológica (biomedicamentos, fármacos e sementes geneticamente modificadas, por 

exemplo). A ciência biotecnológica é de suma importância para realização das técnicas de 

laboratório, como os cultivos in vitro, a partir de células-mãe que podem gerar novas plantas 

iguais às mesmas que lhes deram origem, mas não calcula o prejuízo a ser gerado pela 

redução de variabilidade genética. Essa redução ataca a variabilidade que é um dos principais 

elementos conceituais da biodiversidade.  

Importa lembrar que a biodiversidade foi conceituada pela CDB como a 

variabilidade de organismos vivos de todas as origens, não sendo esquecida em sua definição 

a preocupação com os ecossistemas (propagadores de variabilidade genética de organismos 

vivos).  
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A biotecnologia, quando implementada no setor agrícola, teve a seu favor longas 

extensões de terra com variedades  de ecossistemas em vários lugares do planeta. A ciência 

biotecnológica, ao se preocupar com a redução de pragas e ervas daninhas, acabou por 

auxiliar a redução de organismos vivos pertencentes aos variados ecossistemas, provocou 

erosão do solo com aplicação excessiva de produtos com componentes agroquímicos, porém 

contribuiu para o aumento expressivo de alimentos por meio de grandes monoculturas. 

É certo que a agricultura tecnicista incrementou, por meio de um maior rendimento 

dos cultivos, utilizando menor área e maior produtividade, a produção de alimentos no 

mundo. Mas, não é menos certo afirmar, também, que isso tem se baseado em doses massivas 

de insumos caros e, muitas vezes, escassos. É o caso da utilização dos combustíveis fósseis, 

praguicidas, fertilizantes, maquinários agrícolas.  

Os cálculos de aumento de produtividade para pôr fim à fome do mundo por meio da 

biotecnologia e utilizados pelas corporações como Monsanto, Bayer.Co e DuPont Pioneer 

como slogan de compra de sementes parecem não estarem correspondendo à realidade. O 

mundo ainda padece de fome, com mais de 700 milhões de pessoas vivendo em situações de 

miserabilidade, segundo dados da FAO. 

Desde a época da Revolução Verde já era vivenciado com clareza o paradigma atual 

no que concerne às sementes e a utilização das mesmas como objeto tecnológico de redução 

da fome.  Inicialmente, acreditava-se que o problema da fome em algumas regiões do planeta 

tinha íntima relação com a baixa produtividade dos cultivos e da inadequada seleção das 

cultivares que eram utilizadas, pois elas ao suportavam altas doses de fertilizantes. Desta 

forma, de acordo com os diagnósticos apresentados, a solução encontrada foi modificar os 

genótipos das cultivares. Foram desenvolvidos grãos de arroz, milho e trigo que conseguissem 

suportar altas doses de fertilizantes sem serem destruídos.  

Este é o paradigma desenhado pela biotecnologia através da Revolução Verde que 

impera até hoje: mais produção, menos fome. A disponibilidade e o uso de numerosas 

variedades já adaptadas à variabilidade natural dos agroecossistemas foram substituídos por 

algumas poucas variedades com alto potencial de rendimento. Esse paradigma brindaria a 

sociedade com a promessa teórica de alta produtividade por área cultivada até que o meio 

ambiente se adaptasse às novas exigências do homem.  

Na verdade, a biotecnologia introduziu e generalizou a ideia de modificar o ambiente 

para permitir que ele expressasse o alto grau de rendimento de poucas variedades no lugar de 

conservar alta variabilidade genética para adequar-se à grande quantidade de 

agroecossistemas. Porém, foi gerado um alto custo ambiental. Ademais, a biotecnologia que 
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menospreza a variabilidade genética teve também que custear pesquisas para desenvolver 

sementes genéricas para regiões específicas, contrariando todas as pesquisas de Nikolai 

Vavilov sobre os centros de origem. 

Assim, pode-se considerar que a agricultura moderna de caráter privatista  das 

sementes transgênicas tem caracteres de insustentabilidade, pois produz mais impacto 

negativo que positivo. Porém, na atualidade não se concebe a possibilidade de uma agricultura 

sem um importante aporte de agroquímicos (pesticidas e herbicidas), apesar de já saberem os 

agricultores que o uso indiscriminado desses produtos transforma a resistência de insetos e de 

plantas invasoras. O aumento da resistência implica em mais estudos, produtos  agroquímicos 

mais fortes, transformando este processo em um  ciclo vicioso e difícil de romper.  

Desde a perda de capacidade produtiva do solo até a perda de nutrientes, como 

ocorreu em Punjab, na Índia, que perdeu também a variabilidade genética dos organismos 

vivos pela contaminação de águas destinadas ao consumo humano contendo praguicidas e 

pesticidas ou derivados de fertilizantes, os impactos ambientais da biotecnologia são intensos. 

O estudo confirmou o afastamento de agricultores mais pobres, principalmente 

depois de verificados dados  da FAO apresentados por monoculturas de soja, milho, arroz e 

trigo em grandes propriedades. Para se adequarem ao paradigma atual, é necessário que se 

disponha de capital, importante para aquisição de maquinário, por exemplo, para não 

contraírem dívidas de empréstimos em bancos na compra de sementes e fertilizantes. 

Diferente disso, os pequenos agricultores estarão fadados a produzirem para latifundiários.  

No ano de 2014, a FAO e o Programa Mundial de Alimentos – WFP  trabalharam 

de maneira sincronizada para proporcionar sementes e alimentos a cerca de 100.000 famílias 

antes que se iniciasse o período de seca na República Centro-Africana, pois estas famílias não 

tinham acesso a sementes por falta de condições financeiras. No mesmo ano, a organização 

internacional afirmou que 74% das famílias daquele Estado foram forçadas a venderem seus 

pertences, tirar os filhos da escola e mendigar para sobreviver.    

Para adequar-se ao paradigma atual é necessário que se disponha de capital, 

importante para aquisição de insumos para cuidar das sementes geneticamente modificadas. 

Por isso, os produtores de países mais pobres da Ásia, África e América se encontram 

relegados por esta “nova” agricultura. Um dos setores mais prejudicados foi o setor da 

agricultura familiar, como o caso da família citada, na República Centro-Africana.  

A agricultura mundial parece estar a viver uma época de transição, segundo a FAO. 

É tempo de pluralidade de modelos e trajetórias em busca de um novo paradigma pós-

Revolução Verde. Depois de estudar a amplitude de temas gerados pela adoção de uma 
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agricultura biotecnológica, foi possível compará-la à agroecologia e verificar a probabilidade 

alta de eficiência do processo agroecológico com finalidade de substituição do paradigma 

biotecnológico atual. 

A agroecologia muda substantivamente algumas características fundamentais 

incorporadas à agricultura por meio da Revolução Verde, inicialmente, naquilo que concerne 

à valoração da diversidade biológica. A nova ciência tem perspectivas de crescimento, uma 

vez que aposta, em primeiro momento, na pluralidade de formas de uso do solo e da 

agricultura e no uso não apenas “privatista” das sementes. Concebe o uso de variedades 

transgênicas, agregadas à culturas tradicionais e aposta na distribuição equitativa de sementes, 

por exemplo, como aconteceu na Aldeia de Brasnorte, no Brasil.  

O novo paradigma proposto, a partir da agroecologia, é uma nova percepção 

tecnológica agrícola, mas tem como marco o paradigma biotecnológico. Seguindo o 

entendimento proposto pelo professor Massimo Monteduro, o presente estudo também atenta 

para o fato de que o paradigma científico associado aos paradigmas social e filosófico e a 

integralidade das ciências é a forma mais coerente de tratar a agricultura e seu objeto: as 

sementes.  

A agroecologia aponta para as novas demandas da sociedade, dos mercados e das 

cadeias agroalimentares relacionadas à biossegurança, à diferenciação de sementes para 

produzir diferentes produtos, à qualidade. Além disso, a agroecologia está relacionada 

indiretamente ao bem estar dos animais (assim são capazes de produzirem melhor) e do uso 

sustentável da biodiversidade com o intuito de proteção dos recursos naturais. Pois, de acordo 

com o professor Monteduro, as ciências se compartimentalizaram e consequentemente o 

afastamento em compartimentos, antes de uma ciência uma, hoje são completamente 

distintos, inclusive no que tange às legislações.  

No caso do Brasil, por exemplo, a legislação de biossegurança, a lei sobre cultivares, 

a Lei n. 10.711/2003 não tem nenhuma conexão uma com a outra. Tratam de especificidades 

diferentes, preocupadas com o universo reducionista em que foram criadas. A legislação 

ambiental brasileira ainda peca na falta de unidade, inclusive interpretativa.  

A agroecologia possui enfoque holístico e sistêmico, tem caráter multidisciplinar, 

contribui para várias áreas do conhecimento, inclusive agrega conhecimentos tradicionais; é 

uma ciência que, como novo paradigma ambiental, tem capacidade de dar grande atribuição à 

dimensão social, pois busca maior equidade intergeracional. Isto implica em cuidar e 

distribuir equitativamente custos e benefícios de produção, propor ações investigativas e 
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participativas dos agricultores como sujeitos e não apenas como objetos do processo 

investigativo. 

O novo paradigma agroecológico abarca o âmbito cultural, uma vez que tende a 

considerar saberes e valores locais de populações rurais, tratando os membros de tais 

populações como ponto inicial das propostas do desenvolvimento rural. A revalorização dos 

saberes locais nos processos produtivos será, então, confrontada à ideia dominante da 

existência de apenas um tipo de agricultura. 

Do ponto de vista ecológico, a ciência em comento busca a conservação e 

reabilitação dos recursos naturais em nível local, regional e global, além de, naquilo que tange 

à dimensão econômica, buscar o avanço de benefícios para os agricultores e para sua família. 

Assim, permite que haja diminuição da tendência à pobreza de países em desenvolvimento, da 

mesma forma que permite a diminuição de riscos associados à dependência dos mercados, dos 

insumos ou da baixa diversificação de produtos. 

Por fim, o paradigma agroecológico cuida das necessidades locais, busca soluções de 

acordo com as necessidades e aspirações das comunidades, mas trata também das condições 

biofísicas e socioeconômicas imperativas. A perspectiva é cuidar para proveito amplo das 

gerações vindouras.  
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

PROJETO DE LEI Nº                 , DE 2015 
(Do Sr. Alceu Moreira) 

 
Altera dispositivos da Lei nº 11.105, de 
24 de março de 2005, para introduzir 
disposições relativas às tecnologias 
genéticas de restrição de uso de 
variedade, e revoga o artigo 12 da Lei 
nº 10.814, de 15 de dezembro de 
2003.  

O Congresso Nacional decreta:  

Art. 1º Os artigos 3º, 6º, 14 e 28 da Lei nº 11.105, de 24 de 
março de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
...............................................................  

XII  plantas biorreatoras: plantas geneticamente modificadas 
para produzir substâncias específicas, exclusivamente para uso 
terapêutico ou como coadjuvantes de processos industriais, 
vedada a destinação dos produtos resultantes de sua produção 
agrícola ou industrial à alimentação humana ou animal em geral;  

XIII - tecnologias genéticas de restrição de uso de variedade: 
mecanismos moleculares induzidos em plantas geneticamente 
modificadas para a produção de sementes estéreis sob  
condições específicas. 

Art. 6º Fica proibido: 

...............................................................  

VII  a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e 



 
 

o licenciamento de sementes que contenham tecnologias genéticas de 
restrição de uso, salvo:  

a) quando as tecnologias de restrição de uso forem introduzidas 
em plantas biorreatoras ou plantas que possam ser multiplicadas 
vegetativamente;  

b) quando o uso da tecnologia comprovadamente constituir uma 
medida de biossegurança benéfica à realização da atividade.  

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por 
tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção 
humana para gerações ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas 
para produzir sementes estéreis. 

Art. 14. Compete à CTNBio:  

...............................................................  

XXIV  estabelecer processos específicos de análise e critérios 
especiais a que se sujeitarão aqueles que implantam áreas de lavouras de 
plantas biorreatoras ou plantas que possam ser multiplicadas vegetativamente 
que se utilizem de tecnologia de restrição de uso, objetivando assegurar a 

 

Art. 28. Comercializar sementes de plantas que contêm 
tecnologias genéticas de restrição de uso de variedade, que não sejam de 
plantas biorreatoras:  

Pena   

Art. 2º Ficam revogados o parágrafo único do art. 6º da Lei 
11.105, de 2005, e o art. 12 da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

A matéria tratada por esse Projeto de Lei já tramitara na Câmara 
dos Deputados. A então deputada Kátia Abreu, hoje Senadora da República e 
Ministra de Estado, apresentou o Projeto de Lei nº 5.964, de 2005, o qual, na 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 
foi aprovado na forma de Substitutivo da lavra do relator, nobre Deputado 



 
 

Eduardo Sciarra. Todavia, a proposição não logrou ser apreciada até o final da 
Legislatura, do que decorreu seu arquivamento definitivo. 

O mesmo deputado Eduardo Sciarra reabriu a discussão, ao 
propor o Projeto de Lei, cujo texto é de igual teor de seu citado Substitutivo. 
Apresentado em Plenário em primeiro de março de 2007, o Projeto de Lei nº 
268, de 2007. Mais uma vez, ocorreu seu arquivamento definitivo por força do 
fim da legislatura. 

Diante a necessidade de rever a nossa Lei de Biossegurança, 
adequando-a a um novo tempo e incorporando-lhe disposições mais flexíveis, 
quanto à pesquisa e ao avanço tecnológico, é primordial, sobretudo, a 
consciência plena de que sem pesquisa e desenvolvimento de processos 
tecnológicos e científicos não haverá condições de se melhorar a produtividade 
de nossas lavouras. 

A principal alteração proposta, do inciso VII do art. 6º da Lei de 

comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias 
 

utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de 
sementes que contenham tecnologias genéticas de restrição de uso, salvo 
quando se tratar de sementes de plantas biorreatoras ou plantas que possam 

 

Assim, a razão principal da proposta diz respeito às tecnologias 
genéticas de restrição de uso (GURT), onde será autorizado o uso dessa 
tecnologia somente em plantas biorreatoras, para produção de substâncias 
específicas e exclusivamente para uso terapêutico ou como coadjuvantes de 
processos industriais, sendo expressamente vedada a destinação dos produtos 
agrícolas e industriais resultantes da sua produção à alimentação humana ou 
animal em geral. 

Para tal, a proposição define o que sejam as tecnologias 
genéticas de restrição de uso de variedade e o que sejam plantas biorreatoras. 

As tecnologias genéticas de restrição de uso de variedade podem 
ser utilizadas para finalidades nobres e estratégicas como, por exemplo, a 
aplicação dessa tecnologia em plantas modificadas para a produção de 
moléculas para a indústria química (biocombustíveis, plásticos) e farmacêutica 



 
 

(hormônios, anticorpos e outros), o que, por exemplo, facilitaria o acesso da 
população a medicamentos mais sofisticados a custos acessíveis.  

A alteração legislativa libera, portanto, todas as atividades (da 
pesquisa à comercialização) com variedades com o fator GURT, tecnologia que 
permite introduzir modificações de tal forma a que um ou mais genes que 
regulam uma determinada característica são desativados e só são reativados 
mediante aplicação de indutor químico específico, o que traz no uso dessa 
tecnologia uma maior segurança ambiental. 

O projeto de lei, complementa as atribuições da CTNBio, para 
estabelecer condições especiais de controle da liberação das plantas 
biorreatoras, objetivando reduzir os eventuais riscos ambientais decorrentes. 

Por fim, ainda no campo dos GURT, o Projeto de Lei propõe 
estabelecer pena para a infração caracterizada pela comercialização de 
sementes que não sejam biorreatoras e que contenham tecnologias genéticas 
de restrição de uso de variedade. 

Finalmente, a proposição revoga os artigos 12 da Lei nº 10.814, 
de 15 de dezembro de 2003. O art. 12 veda a utilização de tecnologias de 
restrição do uso na cultura da soja, especificamente. 

É importante que tenha a visão das muitas possibilidades e 
benefícios que o uso da tecnologia de restrição do uso de variedade trará para 
a agricultura, indústria, economia, saúde e a sociedade em geral. 

Contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do 
projeto. 

Sala das Sessões, em 09 de abril de 2015. 

 

Deputado ALCEU MOREIRA 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 765, LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA U ORGÁNICA 

 
DECRETO No 02-2012, Aprobado el 23 de Enero del 2012  

 
Publicado en La Gaceta No 15 del 25 de Enero del 2012 

 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

Unida Nicaragua Triunfa 
 

El Presidente de la República 
Comandante Daniel Ortega Saavedra 

 
CONSIDERANDO 

 
I 

Que de conformidad con el artículo 23 de la Ley N° 765, Ley de Fomento a la Producción Agroecológica u 
Orgánica, es facultad del Poder Ejecutivo la reglamentación de la citada Ley. 

II 
Que es interés del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional establecer los procedimientos que faciliten y 
aseguren la correcta aplicación de la Ley N°765, Ley de Fomento a la Producción Agroecológica u Orgánica 
para proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas, la diversidad biológica y los procesos naturales que 
sustenten la vida y lograr el Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad.  

 
III 

 
Que es voluntad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional fomentar Sistemas de Producción 
Agroecológicos u Orgánicos, socialmente justos y ecológicamente responsables contribuyendo a promover el 
desarrollo económico social y la soberanía y seguridad alimentaria nutricional, asegurando la conservación de 
los recursos naturales y la biodiversidad. 

POR TANTO 
 

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política 
 

HA DICTADO 
 
El siguiente:  

DECRETO 
 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY N° 765, LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA U ORGÁNICA 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Objeto. El Presente Reglamento General tiene por objeto establecer disposiciones para la aplicación 
de la Ley No. 765 “Ley de Fomento a la Producción Agroecológica u Orgánica”, publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 5 de julio del 2011. 
 
Para todos los efectos, cuando en el presente Reglamento se refiera a la Ley, se deberá entender “Ley No. 765, 
Ley de Fomento a la Producción Agroecológica u Orgánica”. 
 
Artículo 2. Definiciones. Además de los términos utilizados en la Ley a los efectos de lo previsto en el presente 
Reglamento se entenderá por: 
 
A. Acreditación: Emisión de un certificado basado en una decisión tomada después que un organismo evaluador 
de la conformidad ha demostrado formalmente su competencia para llevar a cabo tareas específicas de 
evaluación de la conformidad ante la Oficina Nacional de Acreditación de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Normalización Técnica y Calidad del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), de 
acuerdo a las normas y especificaciones establecidas y los requisitos necesarios según la Ley No. 219, Ley de 



Normalización Técnica y Calidad, publicada en La Gaceta No 123 del 2 de julio de 1996. 
 
B. Buenas prácticas productivas: Tecnologías exigidas en normas, convenios y mercados nacionales e 
internacionales, que contribuyen a la calidad total de las producciones agrarias, la seguridad alimentaria y la 
conservación del medio ambiente, que implica realizar bien los procedimientos agronómicos con el propósito de 
lograr productos agrarios sin comprometer la salud de las personas y la biodiversidad.  (Grifo Nosso) 
 
C. Certificación: Emisión de una declaración basada en una decisión tomada por la Autoridad Competente u 
organismos de certificación nacionales e internacionales acreditados después de verificar que los productos 
cumplen con los requisitos técnicos consignados en las normas correspondientes. Esta certificación oficialmente 
reconocida, provee seguridad escrita o equivalente de que los productos y los sistemas de control se ajustan a los 
requisitos establecidos en regulaciones y normas de agricultura agroecológica u orgánica. 
 
D. Certificado: Documento otorgado por el Organismo/Agencia/Empresa de Certificación que da fe de que el 
producto que ampara ha cumplido en todas sus etapas con los requisitos de las regulaciones de agricultura 
agroecológica u orgánica. 
 
E. Operador: Persona natural o jurídica que participa en cualquier etapa del proceso de producción 
agroecológica u orgánica, elaboración, etiquetado y comercialización. 
 
F. Producción Agroecológica: Proceso productivo donde se aprovechan al máximo los recursos locales y la 
sinergia de los procesos a nivel del agro ecosistema, utiliza prácticas que favorecen su complejidad, adoptando el 
control biológico y la nutrición orgánica de manera óptima en el manejo del sistema de producción o la finca.  
 
G. Producción Orgánica: Sistema de producción holístico, que emplea al máximo los recursos de la finca 
mediante prácticas de gestión interna, aplicando métodos biológicos y descartando el empleo de productos 
sintéticos. 
 
H. Registro: Se denomina registro de la propiedad agroecológica u orgánica, a un Registro Público de carácter 
oficial ubicado en la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA) del Ministerio 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR), en el que se inscriben para conocimiento general los Sistemas de 
Producción Agroecológica u Orgánica: productores y fincas agroecológicas y los organismos, agencia o empresa 
de certificación nacional e internacional.  (Grifo Nosso) 
 
 

Capítulo II 
De la Unidad Especializada de Certificación de los Sistemas de Producción Agroecológica u Orgánica 

para el seguimiento del uso de buenas prácticas productivas en las unidades de producción.  
 
Artículo 3. Creación de la Unidad Especializada de Certificación de los Sistemas de Producción 
Agroecológica u Orgánica. Créase la Unidad Especializada de Certificación de los Sistemas de Producción 
Agroecológica u Orgánica bajo la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA) del 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). 
 
Para todos sus efectos, cuando en el presente Reglamento se refiera a la Unidad, se deberá entender la Unidad 
Especializada de Certificación de los Sistemas de Producción Agroecológica u Orgánica. 
 
Artículo 4: Funciones de la Unidad Especializada de Certificación de los Sistemas de Producción 
Agroecológica u Orgánica. La Unidad Especializada de Certificación de los Sistemas de Producción 
Agroecológica u Orgánica tendrá las funciones de Registro, Control y Certificación de la Producción 
Agroecológica u Orgánica. 
 
Articulo 5. Requisitos de funcionamiento. Los requisitos para el funcionamiento de esta Unidad, deberán ser 
conforme con lo establecido en la Norma Nacional para Organismos de Certificación. 
 
La Unidad deberá llevar Registro de: 
 
a) Los productores agroecológicos u orgánicos. 
b) Las unidades productivas agroecológicas u orgánicas. 
c) Los Organismos de Certificación Nacional e Internacional. 



 
Capítulo III 

Del Registro de las y los productores agroecológicos u orgánicos  
 
Artículo 6. Del Registro. 
Créase el Registro de las y los Productores Agroecológicos u Orgánicos y de Organismos de Certificación 
Nacional e Internacional. 
 
El MAGFOR como autoridad de aplicación deberá establecer el sistema de registro en un plazo máximo de 90 
días a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento. 
 
El Sistema de Registro tiene dependencia económica y administrativa del MAGFOR. 
 
Artículo 7. Vigencia del Registro. 
El Registro extendido respectivamente por la autoridad de aplicación, tendrá una vigencia de cinco (5) años. Una 
vez vencido este plazo, las y los productores u organizaciones de personas naturales o jurídicas y las 
organizaciones de certificación nacional e internacional, deberán renovar su Registro ante la Unidad 
Especializada de Certificación de los Sistemas de Producción Agroecológica u Orgánica bajo la Dirección 
General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA). Para la renovación del Registro, deberán actualizar la 
información requerida por la Unidad. 
 
Artículo 8. Requisitos para el Registro de las y los Productores Agroecológicos u Orgánicos.  
 
a) Presentar debidamente llenado el formulario de registro establecido por la Autoridad de Aplicación, que 
demuestre la implementación del conjunto de buenas prácticas agroecológicas empleadas por el o la solicitante, 
descritas en el formulario. 
 
b) Presentar documentación legal que acredite su representación en el caso de personas jurídicas y cédula de 
identidad para las personas naturales. 
 
c) Presentar el programa de inspecciones, según lo establecido por la Autoridad de Aplicación, para la 
verificación y cumplimiento de las buenas prácticas agroecológicas declaradas. 
 
d) Presentar su plan de producción al inicio de cada ciclo agrícola. 
 
e) Notificar y actualizar la documentación legal en caso de transferir su propiedad a tercero. 
 
Artículo 9. Causas de cancelación del Registro para las y los productores o personas naturales y jurídicas.  
Las y los productores u organizaciones de productores (personas naturales o jurídicas) serán sujetos de 
cancelación del registro, de oficio, si incurren en las siguientes causales: 
 
a. Que no cumplan con las buenas prácticas agroecológicas declaradas. 
 
b. Que introduzcan prácticas dañinas al agro ecosistema. 
 
c. A solicitud de parte, cuando decida no aplicar prácticas agroecológicas. 
 
d. Que hubiere presentado información falsa para acceder al Registro o su renovación. 
 
Artículo 10. Requisito para el Registro de los Organismos de Certificación Nacional e Internacional.  
Todos los Organismos de Certificación Nacional e Internacional deberán registrarse y actualizarse ante la 
Autoridad de Aplicación en los primeros tres meses de cada año, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
a) Presentar debidamente lleno el formulario de aplicación, conforme los instrumentos establecidos en la Norma 
de Agricultura Ecológica vigente. 
 
b) Presentar el perfil de sus inspectores y lista de cada una de las unidades productivas o empresas que ha 
certificado de conformidad a la norma establecida. 
 
c) Presentar a la Autoridad de Aplicación la lista de todos los usuarios u operadores atendidos en el año anterior 



a la solicitud de renovación de registro. 
 
Los Organismos de Certificación Nacional e Internacional deberán someterse a las inspecciones y supervisiones 
de la Oficina Nacional de Acreditación y cumplir con las recomendaciones técnicas, según las 
normas de certificación establecidas. La Oficina Nacional de Acreditación informará al respecto a la Autoridad 
de Aplicación. 
 
Para fines de regulación y Certificación, la Autoridad de Aplicación, exigirá la aplicación de la Norma Técnica 
para la Agricultura Agroecológica y a través de la instancia correspondiente solicitará su revisión. 
 
Artículo 11. Sello Agroecológico u Orgánico de Nicaragua.  
La Autoridad de Aplicación, diseñará y administrará el uso del sello agroecológico u orgánico. Este sello es un 
distintivo que se pondrá en el producto que ostente el certificado emitido por organismos de certificación 
acreditados. Este sello sustenta que estos productos proceden de unidades de producción agroecológicas u 
orgánicas. Para este efecto la autoridad de aplicación promoverá la elaboración de la Norma Técnica Obligatoria 
para el diseño del sello. 
Este Sello no puede ser modificado bajo ninguna circunstancia y no es transferible a terceros. 
 
Artículo 12. Funciones de la Autoridad Competente para la administración del Sello Agroecológico u 
Orgánico. 
a) Registrar el sello como signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC) conforme la legislación de Propiedad Intelectual aplicable. 
 
b) Elaborar los procedimientos para la solicitud y el otorgamiento del Sello. 
 
c) Reconocer a los Organismos de Certificación de productos Agroecológicos u orgánicos acreditados. 
 
d) Supervisar el cumplimiento y control de las disposiciones para el uso del Sello. 
 
Artículo 13. Del Derecho de Uso del Sello Agroecológico u Orgánico.  
Tendrán derecho a la utilización del Sello Agroecológico u Orgánico las unidades de producción que cumplan 
los siguientes requisitos: 
 
a) Estar debidamente Certificado por un Organismo de Certificación Nacional o Internacional, el cual deberá 
estar registrado y acreditado por las autoridades correspondientes. 
 
b) Los organismos de Certificación registrados y acreditados ante las autoridades correspondientes, podrán hacer 
uso del sello con su grupo de operadores. 

 
Capítulo IV 

Del Consejo de la Producción Agroecológica u Orgánica.  
 
Artículo 14. Consejo de la Producción Agroecológica u Orgánica  
(COPAGRO) 
1. EL COPAGRO tendrá las siguientes funciones:  
 
a. Impulsar el desarrollo de los foros nacionales, regionales o locales, para la promoción y fomento de la 
agricultura agroecológica. Proponer soluciones a problemáticas agroambientales que sucedan de nivel  
territorial y nacional; además conocer sobre planteamientos desde las unidades de producción en las localidades 
o de sectores organizados. (Grifo Nosso) 
 
 
b. Revisar, previamente a la aprobación por la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad, las 
normas técnicas que regulan la producción agroecológica u orgánica, que de manera directa e indirecta inciden 
con el manejo agroambiental del país. 
 
c. Propiciar la evaluación permanente de la política agroambiental aprobada, para su revisión y adecuación 
constante a la realidad que se viva en el sector. 
 
d. Conocer a través de informes anuales el avance de las actividades que el MAGFOR realice como institución 



reguladora. 
 
2. El Consejo de la Producción Agroecológica u Orgánica (COPAGRO) estará integrado por los miembros 
señalados en el Art. No.15 de la Ley. 
 
3. Los miembros de los Consejos Regionales Autónomos serán nombrados por el Presidente de la República, 
para lo cual cada Consejo Regional remitirá una terna de candidatos. 
 
4. Los miembros del sector público en el Consejo de la Producción Agroecológica u Orgánica (COPAGRO) 
serán nombrados por las máximas autoridades de las instituciones integrantes, salvo en el caso de la 
Coordinación del COPAGRO que estará a cargo de la o el Ministro o la o el Vice Ministro del MAGFOR. 
 
5. Los miembros del sector público integrantes del COPAGRO ejercerán sus funciones durante el período en que 
ejerzan el cargo. Los otros miembros se eligen en foro de su sector por un periodo de dos años pudiendo ser 
reelectos. 
 
6. El quórum para las sesiones del Consejo de la Producción Agroecológica u Orgánica (COPAGRO) será de 
nueve miembros, y las resoluciones se tomarán por simple mayoría de votos. 
 
7. Las reuniones del Consejo podrán ser ordinarias o extraordinarias. El Consejo Se reunirá ordinariamente cada 
3 meses y extraordinariamente a solicitud del Coordinador o cuando así se lo soliciten al menos cinco de 
sus miembros. En ambos casos la solicitud deberá ser razonada por escrito y presentada con setenta y dos (72) 
horas de anticipación ante el Coordinador del COPAGRO. para que este último efectúe la correspondiente 
convocatoria a cada uno de los miembros. 
 
8. Los miembros de COPAGRO podrán nombrar un Secretario de Actas, cuyas funciones serán establecidas en 
el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo. 
 
9. Se faculta al COPAGRO para que elabore y apruebe su Reglamento interno de funcionamiento y los 
procedimientos que se requieran para el cumplimiento de la Ley. 
 
Artículo 15. De los Incentivos. 
Las personas naturales o jurídicas que contribuyan a través de sus inversiones con el establecimiento de Sistemas 
Agroecológicos u Orgánicos, a como manda la Ley, podrán acceder a los siguientes incentivos: 
 
1. Los incentivos contenidos en la Ley No. 453, Ley de Equidad fiscal, y sus Reformas. 
 
2. Incentivos contenidos en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley No. 462, Ley de Conservación, Fomento y 
Desarrollo Sostenible, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 168 del 03 de septiembre de 2003. 
 
3. Los incentivos contenidos en la Ley No. 217, Ley General de Ambiente Publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 105 de 6 de junio de 1996. 
 
Artículo 16. Del fomento. 
Las y los productores agroecológicos u orgánicos debidamente registrados y certificados, podrán acceder a los 
programas y fondos nacionales destinados al fomento, cuido, conservación y regeneración de los bienes 
y servicios ambientales generados por el agua, suelos, bosques y aire. 
 
Artículo 17: El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día veintitrés de Enero del año 
dos mil doce. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Paul Oquist Kelley, 
Secretario Privado para Políticas Nacionales.  
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