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Apresentação

O presente trabalho resultou do empenho conjunto de pesquisa-
dores argentinos e brasileiros para oferecer, à comunidade científica e à
empresarial, a compilação atualizada das principais leis e normas que
regulamentam a investigação, o desenvolvimento e a comercialização
de biotecnologias nos países do Mercosul.

Essa pesquisa foi possível graças ao apoio concedido pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), instituição
pública brasileira dedicada ao desenvolvimento científico e tecnológico,
e pelo Centro Argentino-Brasileiro de Biotecnologia (Cabbio). Essas
instituições têm desempenhado papel relevante na formação de recursos
humanos e na promoção de estudos estratégicos em biotecnologia no
Cone Sul.

A equipe binacional responsável por esta obra foi integrada por
pesquisadores com experiência em questões relativas ao desenvolvi-
mento científico e tecnológico na área de ciências da vida. Ao interesse
por estudos estratégicos, eles somaram a experiência pessoal em pesquisa
biotecnológica.

Na atual conjuntura, é fundamental, para os países do Mercosul,
a incorporação da moderna biotecnologia aos setores vitais de sua vida
econômica, como os de saúde, agricultura e meio ambiente, visando
não só ao crescimento econômico como, e principalmente, à sustenta-
bilidade desse crescimento. Portanto, este livro representa também uma
contribuição oportuna para o desenvolvimento da biotecnologia em nosso
meio.

Carlos Alberto Moreira-Filho
Coordenador do Centro de Biotecnologia, do Instituto
de Ciências Biomédicas, da Universidade de São Paulo
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Introdução

A Biotecnologia permite a integração dos diferentes setores que
utilizam técnicas inovadoras que promovem revoluções nas mais variadas
áreas do conhecimento. Os países do Mercosul – entre outras condições
potenciais – oferecem um cenário promissor para o desenvolvimento
biotecnológico regional.

O reconhecimento da Biotecnologia como um novo paradigma do
campo técnico implica a gestação de novas políticas especialmente
direcionadas a ela. A transferência dos resultados da pesquisa pública
para a empresa privada prejudica a institucionalização dos sistemas de
proteção legal às invenções e aos produtos biotecnológicos dela resul-
tantes. O conhecimento científico é por si mesmo um produto econômico,
que vem, ao longo do tempo, demandando grandes investimentos finan-
ceiros, em capital humano e equipamentos.

A ciência e a tecnologia e seus desenvolvimentos práticos não
são, por sua vez, insensíveis aos impactos sociais e econômicos que
provocam. Essa conscientização vem impondo à comunidade cinetífica
uma alta responsabilidade com relação aos aspectos da biossegurança
e da bioética, e também quanto aos assuntos referentes ao controle da
qualidade dos produtos biotecnológicos.

Tornou-se, por isso, imperativa a elaboração de normas técnicas e
legais que permitissem definir e estabelecer claramente as responsabili-
dades por ações que atentem contra ou coloquem em risco a saúde, o
meio ambiente, o patrimônio do germoplasma de origem e o próprio
desenvolvimento produtivo.

As discussões sobre o impacto e os possíveis riscos decorrentes da
Biotecnologia concluem pela necessidade de se estabelecer um sistema
legal com alta fundamentação científica, que possa normatizar todos os
assuntos relativos à biossegurança. Essas normas devem abranger, entre
outras, as seguintes matérias: condição de funcionamento de laboratórios
biotecnológicos, sistemas de controle e prevenção, requisitos para a
liberação no campo e a distribuição comercial de seus produtos. Deve
incluir precisas avaliações em matéria de impacto ambiental, a definição
de responsabilidades e a atribuição das funções de acompanhamento e
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controle, que levem em conta que a biodiversidade é uma constante
preocupação para a sociedade.

Os impactos provocados pelo desenvolvimento tecnológico e pelo
ambiental, pela expansão das fronteiras agrícolas, pelo uso irrestrito de
pesticidas, pela devastação das florestas, pelas denúncias de biopirataria
e pelos riscos potenciais da transgênese, entre outros, constituem os
temas do debate que influenciou os processos-chave na busca de disposi-
ções e mecanismos para evitar o desequilíbrio ecológico.

Esta obra traz informações sobre o assunto no contexto dos países
do Mercosul. Seus capítulos contêm uma massa crítica de informações
indispensáveis sobre a biossegurança e a propriedade intelectual no cam-
po da Biotecnologia. Os autores incorporaram aportes particularmente
relevantes à luz da atual dinâmica de integração regional. Sem dúvida,
constitui um informe de valor estratégico para o público interessado no
desenvolvimento dessa disciplina.

Eduardo H. Charreau
Presidente do Conselho Nacional de Investigação Científica

e Tecnológica da Argentina (Conicet)
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Introdução

O termo “Biotecnologia” se tornou corrente a partir de meados
da década de 70, em razão, principalmente, dos avanços alcançados
nas áreas de biologia celular e molecular, que deram origem à engenharia
genética (NOSSAL, 1987). A partir do descobrimento das endonucleases
de restrição, tornou-se possível manipular o material genético de eucariotes.
Surgiram os vetores de clonagem de DNA, as sondas genéticas (para
detectar seqüências gênicas específicas) e as estratégias para controlar
a transcrição e a expressão de genes de organismos superiores inseridos
em bactérias e leveduras. Paralelamente a esses progressos, desenvol-
veram-se novos métodos de bioprocessamento, que permitiram isolar e
purificar os produtos obtidos por microrganismos modificados pela enge-
nharia genética.

A amplitude de aplicação da Biotecnologia resultou em muitas
definições dessa tecnologia, derivadas do seu uso (CERANTOLA, 1991).
Entre elas, destaca-se a seguinte definição, dada pela  Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): “A Biotecnologia
trata da aplicação de princípios científicos e de engenharia para o proces-
samento de agentes e materiais biológicos para prover bens e serviços”
(BULL et al., 1982).

Outras definições, de âmbito mais restrito, foram acrescentadas
àquela, colocando em foco, desta vez, técnicas de engenharia genética
e DNA recombinante (rDNA), segundo as quais “aplicações industriais
são obtidas com materiais genéticos novos ou exógenos, a serem
incorporados e expressos em células, bactérias ou cultura de células e
tecidos” (ZIMMERMAN, 1984).

De maneira geral, a Biotecnologia, que consiste na obtenção de
produtos e processos industriais oriundos de ações diretas ou indiretas
de seres vivos ou de partes deles, foi caracterizada, até recentemente,
como um campo do conhecimento científico e tecnológico de competên-
cia específica de profissionais das áreas de microbiologia, bioquímica,
genética, engenharia química e bioquímica.

Cerantola (1991) classificou essas técnicas pelo prisma da complexi-
dade e da sofisticação tecnológica, conforme se explica a seguir:




