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Desde os primórdios do desenvolvimento da engenharia genética os po
tenciais riscos decorrentes do uso de organismos geneticamente modificados 
tem sido motivo de celeuma. Os principais temores sempre foram relaciona
dos à possibilidade de que a alteração pela engenharia genética resultasse: em 
introdução, na cadeia alimentar, de substâncias alergênicas ou tóxicas; que o 
DNA introduzido via transgenia pudesse ser transferido a outros organismos, 
via vertical ou horizontal, resultando em problemas como desequilíbrios am
bientais; ou que o uso de marcadores genéticos levaria à perda de efetividade 
de antibióticos usados no tratamento de patógenos. Para evitar que tais riscos 
potenciais se transformassem em efetivos danos ao meio ambiente, à saúde 
humana e ou à saúde animal foram criadas legislações específicas em muitos 
países. Elas determinam procedimentos para a realização de experimentação 
em contenção, para a liberação planejada no meio ambiente e para a libera
ção comercial do organismo geneticamente modificado (OGM) e, em alguns 
casos, para o acompanhamento pós-liberação comercial.

Embora haja particularidades, as legislações dos países apresentam si
milaridades. Isso decorre da existência de protocolos internacionais que tra
tam do tema e que servem como orientadores para a criação de arcabouços 
legais. E o caso do Protocolo de Cartagena.

O Protocolo de Cartagena é parte integrante da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB) e começou a ser discutido na Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - também co
nhecida como Rio 92 ou ECO92. Ele estabeleceu a Biossegurança como for
ma de proteger a saúde humana, animal e do ambiente dos possíveis efeitos 
adversos dos produtos da biotecnologia moderna. Assinado por 170 países 
-até 13 de fevereiro de 2017 - esse tratado é um guia para as discussões 
sobre Biossegurança. Ele incentiva a troca de informações entre os países 
sobre suas legislações e autorizações de cultivo e importações, além de criar 
mecanismos de auxílio às decisões para importação. O Protocolo promove 
ainda a conscientização do público, o desenvolvimento de recursos humanos 
e as capacidades institucionais em biossegurança.
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Esse capítulo busca oferecer uma visão rápida, porém abrangente, de al
guns pontos chave para compreender a análise de risco e outros detalhes de 
aspectos do processo regulatório aplicável especialmente a micro-organismos 
geneticamente modificados (MGM). Iremos revisar os distintos componentes 
dos estudos ambientais que são importantes para a determinação da seguran
ça dos MGM indicando a complexidade e complementaridade de esforços e 
especialidades que são importantes para uma análise e tomada de decisão ro
busta. Enfatizamos que apenas uma análise conjunta dos aspectos ambientais 
e relativos à saúde humana e animal poderá concluir sobre a segurança de um 
dado organismo GM.

Não obstante, vale ressaltar que não nos propusemos a ser um guia de 
análise da biossegurança.

Símbolo de Biossegurança

Fonte: Arte, Dominio público.

O que é Biossegurança

A Biossegurança, de forma geral, é um conjunto de medidas que vi
sam prevenir ou minimizar os riscos potenciais, visando à saúde do homem, 
dos animais, das plantas e à preservação do meio ambiente. No Brasil, a 
Biossegurança é tratada pela Lei número 11.105 de 24 de Março de 2005, a 
Lei de Biossegurança, e está relacionada aos processos envolvendo OGM.
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Com abordagem semelhante à do Protocolo de Cartagena, a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), define a 
Biossegurança como um conjunto de políticas, regulamentações e gerenciamen
tos aplicados para controlar os riscos potenciais associados ao uso de novas bio- 
tecnologias. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente considera 
a Biossegurança como instrumentos políticos, legais, administrativos e técnicos 
desenvolvidos para assegurar um nível adequado de proteção no campo da trans
ferência segura, manipulação e uso de organismos vivos modificados resultantes 
da biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no 
uso sustentável da diversidade biológica, considerando também os riscos para a 
saúde humana. Por outro lado, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o termo “Biossegurança” descreve os princípios de contenção, tecnolo
gias e práticas que são implantadas para evitar a exposição não intencional ou 
liberação acidental de agentes patogênicos e toxinas.

Observa-se que os conceitos se assemelham apesar da OMS tratar espe
cificamente de patógenos, o que não se adéqua aos OGM. Entretanto, vemos 
dois aspectos fundamentais - a segurança ambiental e a segurança alimentar. 

Componentes avaliados para Biossegurança

Inicialmente devemos destacar que os estudos de biossegurança sempre 
devem ser realizados segundo diretrizes orientadoras cientificamente fundamen
tadas, para garantir informações suficientemente robustas para tomada de deci
são objetiva. As novas atividades ou características adquiridas pelo organismo 
(devido à alteração do seu genoma) podem incluir a alteração quantitativa ou 
qualitativa na produção de moléculas (RNA, proteínas e metabólitos) ao longo 
do ciclo de vida do novo organismo e, em alguns casos, podem ainda permane
cer ativas mesmo com a destruição do OGM. Tais modificações não necessaria
mente alteram as características primordiais do organismo. Portanto, os estudos 
de biossegurança devem ser conduzidos caso-a-caso. Ressalta-se que esses es
tudos, e seus resultados, estão condicionados ao conhecimento existente do caso 
avaliado, aos efeitos esperados e à capacidade de uso da informação por parte 
do avaliador. O estudo de risco não visa avaliar o impacto geral e sim impac
tos diferentes dos ocasionados por organismos semelhantes não geneticamente 
modificados. Desta forma, a decisão sobre a liberação de um OGM deve estar 
fundamentada na avaliação de novos riscos, ou seja, aqueles que não existiam 
no meio ambiente e que advém da modificação genética, buscando na literatura 
fundamentos que indiquem que essas modificações realmente estejam associa
das à alteração de características não desejáveis e prejudiciais quando o OGM é 
comparado ao organismo selvagem.
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O sistema de avaliação de risco deve ser objetivo, caso-a-caso, baseado 
na ciência, para determinar os benefícios e riscos de cada aplicação da bio
tecnologia. Ele deve ser realizado para abordar as preocupações legítimas 
para a biossegurança de cada produto ou processo antes de seu lançamento. 
Isso inclui i) avaliar os possíveis efeitos sobre a biodiversidade, o ambiente e 
a segurança alimentar, ii) pesar os benefícios do produto ou processo contra 
os seus riscos avaliados, iii) o monitoramento dos efeitos pós-liberação des
ses produtos e processos para garantir a sua segurança contínua.

É importante mencionar que o Protocolo de Cartagena propõe que con
siderações socioeconômicas também sejam apreciadas durante a análise de 
risco e liberação de um OGM.

Existem dois órgãos da administração que regulam os produtos biotecnoló
gicos no Brasil: a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e o 
Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS). A CTNBio é a autoridade técnica 
responsável pelo estabelecimento de normas técnicas e pelas decisões técnicas 
sobre os OGM, inclusive sobre liberação comercial. O CNBS avalia, apenas 
quando demandado, aspectos de conveniência e oportunidade socioeconômicas 
e do interesse nacional dos pedidos de liberação comercial de OGM. Portanto, 
todos os produtos biotecnológicos, OGM e derivados, destinados à pesquisa ou 
comercialização no Brasil devem passar por análise da CTNBio. Cada um deles 
é avaliado individualmente quanto à segurança alimentar e ambiental, recebendo 
o tratamento caso a caso determinado pelo Protocolo de Cartagena.

Os principais impactos ambientais potenciais estudados para OGM são 
apresentados no quadro abaixo adaptado do artigo publicado por Capalbo e cola
boradores em 2009. Essas classes de impactos potenciais são gerais e aplicáveis 
a quaisquer OGM, inclusive micro-organismos, como veremos mais adiante.

Classe | Exemplo
Impacto direto da nova característica genética no ambiente

Interação com organismos 
vivos

Possível seleção de organismos (alvo e não alvo) resistentes à 
transgenia, tal como resistência a insetos em planta Bt.

Problemas quanto ao destino e outras consequências causadas 
pelo composto exógeno no solo, tais como efeitos deletérios sobre 

microbiota benéfica do solo.
Mudança na persistência ou 

invasividade da cultura ou novo 
organismo

Persistência no ambiente (agrícola ou não).

Invasividade em ambientes naturais

Fluxo gênico

Transferência da tolerância a herbicidas para plantas invasoras da 
mesma espécie ou passíveis de cruzamento, como por exemplo, a 

resistência a glifosato.

Transferência de tolerância a estresse biótico e abiótico para plantas 
invasoras da mesma espécie ou passíveis de cruzamento

continua...
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continuação
Classe Exemplo

Impacto indireto da mudança de prática sobre o ambiente
Redução da eficiência da 
característica desejada

Seleção de plantas invasoras tolerantes a herbicidas ou seleção de 
insetos resistentes a toxinas Bt, por exemplo

Efeito sobre a biodiversidade 
silvestre

Impacto em organismos não alvo alterando cadeias tróficas, 
interferindo indiretamente na biodiversidade.

Efeito na qualidade do solo e 
da água Mudança nos padrões de cultivo ou uso do solo

Ambiente regulatório internacional

Vários países têm se debruçado sobre o tema dos MGM, e suas normativas 
podem servir para compreender o cenário das discussões mundiais sobre o as
sunto. Entretanto, aprender com lições de outros países requer a compreensão de 
mais detalhes implícitos em seus acordos e normativas, o que é algo bem mais 
complexo que o próprio ambiente das normativas de Biossegurança. Não ire
mos nos estender sobre o assunto, bastante amplo e complexo, mas entendemos 
como didático comentar algumas dessas normativas. Na Comunidade Européia 
há uma diretiva específica para MGM, quando em condições de contenção. E 
há uma Diretiva para Liberação Planejada no meio ambiente, que se aplica a 
todos os OGM, inclusive os MGM. Essa última cobre essencialmente os ensaios 
a campo e comercialização, quando não há qualquer nível de contenção. Nos 
itens aplicáveis a MGM, a “definição” de micro-organismo se desconfigurou 
“biologicamente”, pois se aplica atualmente a células de plantas e de animais 
que, biologicamente, não são micro-organismos. Entender essas nuances, e os 
motivos desses fatos, é essencial quando se trata de ambientes internacionais. 
Também deve ser lembrado que há diferentes formatos de análise e divisão de 
atribuições para estudos de biossegurança conforme a normativa de cada país. 
Na Comunidade Européia, a normativa a ser aplicada para análise de risco de um 
MGM varia dependendo de sua natureza e seu uso (alimento, ração, vacina, etc).

O Canadá considera os OGM, incluindo MGM e organismos superiores, 
sob a regulamentação “Canadian Environmental Protection Act, 1999” (Lei 
Canadense de Proteção Ambiental de 1999) que aborda a prevenção da poluição 
e proteção ambiental e da saúde humana, o que faz com que os MGM estejam 
sujeitos ao regulamento sobre notificações de novas substâncias, especificamente 
nesse caso, “novos organismos”. Segundo tal regulação, os MGM são definidos 
de forma muito ampla, como acontece na Europa, considerando culturas de células 
como sendo micro-organismos sempre que não forem utilizadas para a propaga
ção do organismo. Já uma cultura celular de plantas usada para sua propagação não 
está sob a regulação aplicável aos MGM e será tratada sob outra jurisdição legal.
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Nos Estados Unidos, a regulamentação é diferente, sendo as respon
sabilidades de análise distribuídas em várias agências que abordam aspec
tos agrícolas, de alimentação e de produtos pesticidas. Assim, o USDA 
APHIS (Serviço de inspeção de saúde animal e vegetal do Departamento de 
Agricultura dos EUA) regula MGM sempre que os organismos doadores ou 
receptores sejam pragas/doenças de plantas, e nesse caso as normas para aná
lise são a Lei de Proteção de Plantas e a Lei de Política Ambiental Nacional. 
A Agência Ambiental americana - U.S. EPA - regula micro-organismos, e 
outros OGM, quando usados como pesticida, sendo regulamentado pela Lei 
Federal de inseticidas, fungicidas e rodenticidas e Lei Federal de alimentos, 
medicamentos e cosméticos. O U.S. EPA também regula alguns MGM com 
propósito de biofertilizantes, agentes de bioremediação e para produção de 
substâncias industriais, como biocombustíveis, e nesse caso a regulamenta
ção se pauta na Lei de controle de substâncias tóxicas.

Histórico de uso seguro

Os MGM são uma realidade cada vez mais presente na indústria, na mesa e 
nas farmácias. O uso em larga escala não resultou em problemas comprovados, 
uma forte evidência de que os procedimentos de avaliação de risco adotados 
antes da liberação comercial e as medidas determinadas têm sido eficientes.

Os avanços ocorrem a passos largos em muitas áreas. Tem sido relata
do o uso de engenharia metabólica em micro-organismos para a produção 
de vários biocombustíveis. E o caso do Brasil com Saccharomyces cerevi- 
siae para a produção de fameseno e etanol de segunda geração (a partir da 
celulose), e da microalga Prototheca moriformis para a produção de óleos 
triglicerídeos. Já para MGM cujo uso extrapola os ambientes controlados, os 
progressos ocorrem mais lentamente. Apesar de serem inúmeras as potencia
lidades de MGM na descontaminação de ambientes poluídos e em interações 
simbióticas com plantas e animais, os estudos ou formatos exigidos pela 
regulamentação, inclusive a brasileira, limitam seus avanços. A principal ob
servação realizada por pesquisadores e reguladores sobre micro-organismos 
de uso direto no ambiente é que “se alguma coisa der errado é impossível 
fazer um recair. Bem, o termo “se alguma coisa der errado” pode ser um 
conjunto de fatos tão grande, mesmo inesgotável, que toma a análise de risco 
uma entidade quase impossível de ser realizada. Tais incertezas estão mui
to associadas aos conhecimentos necessários sobre ecologia microbiana. O 
paradoxo é que para se atingir este conhecimento é necessário muitas vezes 
realizar os estudos em condições naturais (não controladas).
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Visando uma maior aceitação pública, diferentes estratégias de enge
nharia genética estão sendo geradas. A intragênese é uma abordagem biotec- 
nológica para gerar um novo tipo de MGM, um micro-organismo intragê- 
nico, em que o gene inserido é originado da mesma espécie ou de espécies 
sexualmente compatíveis.

MGM comercializados

Até por volta dos anos 2000, a liberação experimental de MGM no 
meio ambiente era intensa, especialmente porque até aquela época poucos 
ou nenhum país regulamentava o uso de qualquer OGM, em contenção ou 
não. Diversos experimentos foram realizados com bactérias diazotróficas, 
bactérias entomopatogênicas e agentes de controle biológico de doenças de 
plantas, por exemplo. O quadro abaixo apresenta os estudos com bactérias 
geneticamente modificadas relativo as principais aplicações e características 
até 2005 (Capalbo e colaboradores em 2009).

Bactéria Gene introduzido/ retirado Comentários

Pseudomonas
fluorescens Gene cry de Bacillus thuríngiensis (Bt)

Produto regulamentado pela Agência 
de Proteção Ambiental dos EUA. 

Desenvolvido pela iniciativa privada

Pseudomonas
seringae

Deleção do gene que codifica para 
produção de uma proteína que promove 

a nucleação de cristais de gelo em 
temperatura logo abaixo de 0°C

Bactéria usada no controle de geadas 
brandas. A linhagem coloniza a rizosfera 

das plantas, compete por nutrientes 
e micronichos. Desenvolvido por 

Universidade.
Clavibacter 
xyli subsp 
cynodontis 

(Cxe)

Gene crylAb de Bt para controle da broca 
europeia do milho - Ostrinia nubilalis

Cxe é uma bactéria que coloniza o xilema 
de plantas de milho. Desenvolvido pela 

iniciativa privada

Pseudomonas
aureofaciensa

(Pa)

Gene /acZY que codifica para a utilização 
de lactose. As linhagens marcadas 

produzem colônias azuis no meio de
cultura de isolamento, permitindo monitorar 

com segurança e confiabilidade as 
linhagens GM em condições naturais de 

campo

Pa é uma bactéria colonizadora de raízes 
de plantas que tem sido usada no controle 

biológico de doenças de plantas. 
Desenvolvido pela iniciativa privada

Bacillus 
pumilus (Bp)

Gene cry1A de Bt para controle de Agrotis 
orthogonia, praga do trigo

Bp é uma bactéria do solo que coloniza 
raízes.

Rhizobium 
leguminosarum 

biovar Irifolii 
(Rlt)

Gene cry3A de Bt para controle de pragas 
que se alimentam de nódulos de plantas 

da família Leguminosae

Nódulos de plantas de ervilha contendo 
rizóbio transgênico foram menos 

danificados pelas pragas do que os 
nódulos inoculados com as estirpes 

parentais de Rlt.
continua...
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continuação
Bactéria Gene introduzido/ retirado Comentários

Pseudomonas 
putida (Ps)

Gene da nucleasse estafilococica de Os 
visando ao melhoramento do processo 
industrial de plásticos biodegradáveis

Produz polihidroxialcanoatos

Pseudomonas
stutzeri
AC1541

Genes nifA and ntrC, introduzidos para 
aumentar a eficiência na fixação de 
nitrogênio atmosférico em plantas

Biofertilizante liberado comercialmente na 
China

Agrobacterium 
radiobacter 

estirpe K1026

Derivada da estirpe K84, que produz a 
toxina agrocina 84, capaz de bloquear 

a síntese de DNA de Agrobacterium 
tumefasciens causadora da galha da coroa

Para evitar que a bactéria patogênica se 
torne resistente, foi retirada a região de 

transferência onde o gene que codifica a 
agrocina está localizado. Produto a base 

desse MGM é comercializado na Austrália 
e em outros países 

Desenvolvido pela iniciativa privada

Passado esse período inicial, e com as regulamentações de biosseguran
ça sendo adotadas no mundo, as liberações comerciais de MGM ocorreram 
especialmente para aqueles em que o cultivo é realizado em contenção para 
a síntese de componentes e produtos de interesse da indústria farmacêutica, 
alimentícia, de cosméticos e de biocombustíveis. O cultivo apenas em con
tenção, com a comercialização dos produtos sem a presença de células vivas, 
reduz a baixos níveis a probabilidade dos principais temores associados a 
MGM ocorrerem. Os exemplos mais emblemáticos são a insulina humana 
produzida em bactérias e a enzima quimosina usada pela indústria de laticí
nios na coagulação do leite para a produção de queijos. Esses produtos subs
tituíram, com vantagens, os produtos convencionais usados antes do advento 
da engenharia genética. O uso de produtos obtidos a partir de MGM também 
se estende a vacinas para animais e humanos, incluindo vacinas importantes 
para o controle de doenças endêmicas em países tropicais. Seguindo a ten
dência de uso de fontes renováveis de energia como alternativa ao uso de 
combustíveis de origem fóssil, MGM têm sido desenvolvidos para a produ
ção de óleos e alcoóis.

Preocupações com uso seguro de micro-organismos vivos são sem
pre centradas nas mesmas classes de possíveis impactos já apresentados 
anteriormente neste Capítulo, além de aceitação do mercado, custos de 
monitoramento e produção. Os desafios em biotecnologia microbiana 
para uso agrícola ou ambiental superam em muito os da biotecnologia 
médica e veterinária devido às questões de preços, mercados maiores e 
ambientes em contenção, para citar alguns, nos quais os micro-organis
mos podem ser utilizados. Os produtos para uso veterinário com origem 
ou contendo MGM, ou ainda enzimas obtidas a partir de MGM, continu
arão sendo muito mais aceitos.
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Estudos de segurança ambiental de MGM

Micro-organismos de ocorrência natural têm, ao longo da história, sido 
aplicados no meio ambiente para propósitos agrícolas, sem que se tenha 
notícia de problemas adversos à saúde humana e à vida selvagem. Genes 
codificando para a produção de uma proteína, de um regulador de cresci
mento vegetal ou de uma enzima envolvida na biodegradação de um po
luente, podem ser introduzidos em um micro-organismo tomando-o capaz 
de melhor colonizar a rizosfera, melhorar a estrutura do solo, biorremediar 
solos contaminados, ou outra função de interesse econômico. À semelhança 
dos casos de plantas transgênicas, muitas das informações já existentes sobre 
os micro-organismos de ocorrência natural podem fornecer dados preciosos 
sobre como as avaliações de risco dos MGM devem ser conduzidas.

Um MGM deve ser capaz de competir e se estabelecer no ambiente e 
também de expressar a característica introduzida com eficiência; então os 
critérios de segurança ambiental considerados são iguais ou semelhantes aos 
das plantas GM, como sobrevivência, dispersão, possibilidade de interações 
com outras espécies, entre outras. E foi justamente para maior conhecimento 
desses parâmetros que muitos novos micro-organismos foram desenvolvi
dos com ou sem o uso da metodologia do DNA recombinante.

„ Anteriormente mostramos exemplos de bactérias GM, algumas dispo
níveis comercialmente, entre dezenas de outros exemplos existentes, para 
estudos que visam ao entendimento sobre disseminação, sobrevivência e 
transferência gênica entre um MGM e a comunidade nativa. Algumas das 
preocupações com a biossegurança especificamente para micro-organismos 
GM são discutidas a seguir:

Patogenicidade dos MGM

A avaliação de risco de MGM leva em conta os perigos microbioló- 
gicos, ou seja, o potencial patogênico do micro-organismo ao homem, a 
outros animais e/ou às plantas. Dentro desse princípio, os micro-organis
mos são categorizados de acordo com seu potencial patogênico ou grupo 
de risco, sendo esta classificação extremamente útil para se determinar o 
nível de contenção a ser aplicado. Cabe ressaltar que essa classificação é 
válida para todos os micro-organismos e não apenas para os MGM. Micro
organismos do grupo 1 apresentam risco mínimo. No grupo 2 estão os orga
nismos que podem causar doenças nos seres humanos, mas não apresentam
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risco de disseminação à comunidade havendo, todavia, tratamentos efe
tivos ou medidas profiláticas. Como exemplo, incluem-se: Bacillus ce- 
reus, Clostridium, Flavobacterium, Meningoseptium, Haemmophillus 
spp., Klebsiella spp., Listeria monocytogenes, Morganella morganii, 
Mycobacterium spp., Mycoplasma pneumoniae, Nocardia brasiliensis, 
Proteus spp., Serratia marcescens, Shigella spp., Staphylococcus aureus, 
Vibrio spp., Yersinia enterocolitica. No grupo 3 estão os micro-organismos 
que podem causar doenças severas ao homem e apresentam risco de dis
seminação à comunidade, mas há geralmente, medidas de controle efeti
vas tendo como alguns representantes: Bacillus anthracis, Mycobacterium 
spp., Pseudomonas mallei, Salmonellaparatyphi, Shigella typhi. No grupo 
4 encontram-se os micro-organismos que causam doenças severas ao ho
mem, apresentam alto risco de disseminação e não há geralmente medidas 
efetivas de tratamento. Encontram-se nessa categoria principalmente, os 
vírus: vírus ebola, vírus da varíola, febre hemorrágica do Congo, vírus 
Machupo, encefalite russa. Os MGM para controle biológico encontram-se 
dentro do grupo 1.

Fluxo de genes para outros micro-organismos

Com relação à transferência de genes para outras populações micro- 
bianas do ambiente, há forte evidência de que bactérias trocam informações 
genéticas por meio de uma variedade de mecanismos de recombinação, tanto 
dentro como entre espécies diferentes, ou até mesmo entre gêneros diferen
tes. Alguns fatores que afetam a transferência de genes no solo são:

• presença/ausência de micro-organismos;
• incompatibilidade de plasmídios;
• condições fisiológicas dos micro-organismos;
• concentração de DNA extracelular;
• fatores abióticos, como pH, umidade, temperatura, textura do solo, aera- 

ção, nutrientes e especificidade dos receptores das células hospedeiras.

Destino e sobrevivência dos MGM

Outro fator importante é a capacidade de sobrevivência dos MGM - 
quanto maior a capacidade de sobrevivência, maior a chance de colonizar 
um determinado habitat e de transferir material genético. Abaixo são apre
sentados alguns dados de sobrevivência de micro-organismos no ambiente.
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Tipo de 
microcosmo

Micro
organismo

Sobrevivência
(dias) Condições Comentários

Ambiente
aquático

Pseudomonas
spB13(degrada
3-clorobenzoato)

28

Amostras de 
sedimentos 
intactos com 

coluna de 
água sobre o 

sedimento

A bactéria sobreviveu em sedimentos 
durante todo o estudo. A presença 

da bactéria modificada não afetou o
número total de bactérias presentes e 

aumentou a taxa de degradação

solo P cepacia AC 
1100 42

Microcosmos 
de solo com 
sementes de 

rabanete

Resistência de P cepacia em 
microcosmos com e sem adição de 

2,4,5-T

solo E. coli 160

Ensaio 
realizado 
em quatro 

temperaturas

Sobrevivência estimada de 23,3 
meses a 5°C

solo

UG2 isolada 
de solo 

contaminado 
com óleo e 

também UG2 
marcada com 
gene repórter

12 semanas

15 g de solo 
em garrafas, 

10a a 109 
UFC*/g. Teste 
feito também 

com óleo 
adicionado

UG2 e derivados declinaram 2-3 
ordens de grandeza durante as 12 

semanas de estudo em microcosmo, 
enquanto bactérias indígenas 

mantiveram-se estáveis

*= Unidades formadoras de colônias.

O modo mais simples de controlar o destino dos MGM e evitar o fluxo 
gênico é limitar sua sobrevivência. Para evitar a transferência de material 
genético, os MGM com modificações genéticas nos cromossomos, e não nos 
plasmídeos, são mais seguros. Algumas estratégias podem ser empregadas 
no desenvolvimento do MGM reduzindo seu risco como: uso de linhagens 
auxotróficas (requerimentos nutricionais específicos); linhagens sensíveis 
a uma faixa determinada de temperatura; clonagem sob o controle de um 
promotor que responde a estímulos induzidos específicos (em Rhizobium, 
é possível induzir a expressão de genes adicionando-se metabólitos secun
dários da planta, fazendo a bactéria expressar seus genes somente quando 
na presença de uma planta leguminosa); clonagem de genes que codificam 
proteínas tóxicas ao próprio MGM, sob regulação de promotores induzíveis.

Detecção de MGM no ambiente

Um dos requerimentos essenciais da avaliação de risco de um MGM 
é a sua detecção no ambiente e nesse sentido, muito esforço tem sido dado 
para o desenvolvimento de métodos que possam, com segurança, detectar e
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enumerar o micro-organismo em diferentes micro-habitats. Métodos tradi
cionais, como o plaqueamento de células em meios seletivos e técnicas que 
empregam anticorpos fluorescentes, são ainda usados, mas não são tão sensí
veis para garantir a distinção entre um MGM e o micro-organismo selvagem, 
principalmente porque eles não detectam baixas concentrações de células no 
ambiente e nem permitem detecção in situ. Altemativamente, têm-se desen
volvido genes repórteres que tomam os MGM capazes de utilizar substratos 
específicos. Eles devem ter expressão normal, herança estável, não represen
tar qualquer efeito sobre a sobrevivência da linhagem e nenhuma capacidade 
de ser transferido para outros membros da comunidade microbiana.

Destaques na análise de risco para micro-organismos

O método atualmente previsto de análise de risco requer uma grande 
quantidade de informações que, por sua vez, demandam a realização de es
tudos. Embora não haja estudo que não auxilie na avaliação de risco, alguns 
deles trazem informações que não são essenciais. Essa linha de raciocínio 
- realizar estudos que são necessários, mas dispensar de exigência aqueles 
que apenas são interessantes, resultaria em tomar o processo de liberação 
mais equilibrado e menos oneroso (em tempo, em recursos humanos e em 
materiais) favorecendo, inclusive, os estudos de instituições públicas que 
não possuem recursos financeiros suficientes para arcar com estudos de im
pacto extensivos. Isso vale para qualquer organismo GM, mas se faz espe
cialmente importante para os MGM. Há que se considerar que existe grande 
impacto ambiental, inclusive na comunidade microbiana, gerado por uma 
ação tipicamente antrópica sem insumos GM. Na análise de risco de MGM 
não se pode atribuir ao GM todos os impactos presentes nesse ambiente an- 
tropizado, mas apenas os impactos adicionais introduzidos pelas alterações 
genéticas introduzidas por transgenia no MGM.

Em face desse quadro, foi proposta a adaptação dos conceitos de fa
miliaridade e equivalência substancial para a avaliação de risco de MGM. 
Familiaridade é um conceito baseado no fato que alguns organismos, sequên
cias gênicas, características expressas e ambientes são conhecidos e que esse 
conhecimento pode ser usado na análise de risco. Obviamente familiaridade 
não implica em segurança, mas é uma importante fonte de informação que 
pode ser empregada para realizar ou predizer possíveis riscos e para elaborar 
um procedimento de gerenciamento de risco. O longo histórico de uso de al
guns micro-organismos e a vasta quantidade de informação gerada ao longo 
dos anos é um fator muito importante para apontar quais são os eventuais
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benefícios e problemas que podem ocorrer. A familiaridade será tanto mais 
útil quanto mais similar for o OGM com o organismo original. Esse mesmo 
conceito pode ser empregado para espécies em que o nível de conhecimento 
não é tão elevado, usando o organismo convencional como modelo.

Já a equivalência substancial tem sido amplamente usada para avalia
ção de alimentos derivados de OGM. Formalmente, um alimento origina
do de um OGM é substancialmente equivalente quando se demonstra ter 
mesma composição e ser tão seguro quanto o originado de um organismo 
convencional. A mesma linha de raciocínio deve ser aplicada para micro- 
-organismos. Trata-se, portanto, de uma análise comparativa, em que não 
se determina o risco per se, mas sim as similaridades e diferenças entre o 
organismo GM e convencional.

Obviamente o uso desses conceitos não implica que estudos que veri
fiquem questões importantes para a análise de risco não sejam formulados 
e testados, mesmo para micro-organismos com grande familiaridade e his
tórico de segurança. Mas as questões devem ser claras. Os potenciais danos 
que podem estar associados ao MGM devem ser definidos logo no início 
da análise de risco, deixando claro, sempre que possível, em que nível uma 
alteração pode causar dano. Isso permitirá que se realizem os estudos ne
cessários para verificar a probabilidade de ocorrência desse dano que pode 
ocorrer oriunda do uso do MGM no ambiente. Conforme descrito por alguns 
autores, um estudo por mais interessante que seja só serve para ser usado 
na análise de risco se a hipótese estiver muito bem definida, de tal maneira 
que o potencial de dano e a probabilidade de que ocorra sejam devidamente 
quantificados. Caso isso não seja realizado, há lacunas no conhecimento que 
certamente gerarão debates intermináveis.

Outro fator limitante é o custo do processo regulatório (ou de “desre- 
gulamentação” como é muitas vezes denominado). Pela legislação atual, um 
novo evento aprovado para ser liberado comercialmente em um determinado 
país só pode ser explorado no país em que a aprovação foi realizada. Caso o 
produto comercializado seja destinado à exportação, o evento deve ser des- 
regulamentado também no país importador. Há países em que a legislação 
permite uma análise expedita para casos em que se destine apenas para con
sumo (quando não será plantado ou multiplicado no país importador). Ainda 
assim há necessidade da instituição desenvolvedora manter uma equipe nes
se outro país para que se atenda à legislação local e à autoridade competente.

Outro ponto importante, que acarreta elevação de custos de processo, é 
a presença em baixos níveis, ou seja, a presença de traços de um OGM não 
aprovado no país exportador, presente por motivos não intencionais, como o 
de outras impurezas (restos de tecidos vegetais e poeira) que são carregadas
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com o produto exportado. Como o limite para consumo para eventos não 
desregulamentados em alguns países, inclusive o Brasil, costuma ser zero, 
é importante haver técnicas sensíveis para detecção e impedir a entrada de 
lotes do produto no país importador.

Perspectivas e implicações futuras da liberação dos OGM

A economia baseada em produtos da biotecnologia vem crescendo ra
pidamente em escala, tipo e complexidade de produtos. Espera-se que varia
dos tipos de organismos venham a ser modificados:

• com um número crescente de características introduzidas
• com uso de novas técnicas, como a edição de genoma (exemplo: CRISPR) 

para fins já familiares, como modificação de plantas para uso agrícola
• gerando produtos totalmente novos - plantas ou micro-organismos que 

funcionem como sentinelas para contaminação ambiental, por exemplo
• a partir de coleções de micro-organismos já conhecidos, mas para 

produção de compostos químicos de forma mais eficaz,
• com novos desenhos para micro-organismos, plantas e insetos 

que permitam sua permanência no ambiente sem a necessidade de 
manejo pelo homem.

Com poucas exceções, produtos como esses não foram ainda avaliados sob 
o sistema regulatório vigente. Em sendo assim, os reguladores e tomadores de de
cisão, especialistas e agências competentes podem não ter suficiente familiaridade 
e experiência para tratar das demandas que lhes serão apresentadas num futuro 
próximo. Por isso, o entendimento das relações entre as modificações genéticas 
pretendidas e seu entorno (organismos não alvo, efeitos não previstos, novos orga
nismos alvo, monitoramento) precisam ser desenvolvidas e mais profundamente 
estudadas para poder responder ao volume de novas aplicações a serem apresenta
das às autoridades competentes. Esse cenário indica a importância de se considerar 
abordagens baseadas em familiaridade com produtos semelhantes, similaridade 
com atuação de produtos já em uso, adaptação de métodos de análise de risco já 
em uso e formatos mais expeditos de análise para alguns casos.

A avaliação e o estabelecimento de métodos para o estudo de impacto de 
OGM são essenciais, uma vez que as ações voltadas para a segurança ambiental 
devem promover a preservação da biodiversidade, a manutenção dos ecossiste
mas e os respectivos padrões de sustentabilidade requeridos. E necessário, por
tanto, estabelecer uma escala nacional de prioridades para regulamentação dos 
OGM de acordo com a probabilidade de ocasionar efeitos adversos.
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O risco potencial de uma liberação de OGM deve ser objeto de múl
tiplas avaliações, considerando inclusive aspectos socioeconômicos e os 
problemas advindos da ausência de barreiras políticas ou fronteiras que 
restrinjam a disseminação do organismo. Além disso, a biodiversidade está 
relacionada aos valores e às tradições culturais das comunidades, que não 
podem ser relegadas a nível inferior de consideração.

Neste capítulo foram apresentadas as principais considerações envol
vidas em estudos de impactos ambientais de micro-organismos. Frente aos 
itens apresentados, podem-se inferir as principais considerações:

• todos os sistemas de produção agrícola impõem, inevitavelmente, 
algum impacto ambiental. O uso de OGM constitui um fator de 
impacto entre os muitos já estabelecidos;

• ferramentas biotecnológicas podem apresentar benefícios ambientais, de
vendo ser avaliadas no contexto de cada ecossistema e prática de manejo;

• análises moleculares são importantes instrumentos para avaliação 
de potenciais impactos dos processos e produtos biotecnológicos;

• alguns fatores básicos devem, obrigatoriamente, ser considerados 
numa avaliação de risco potencial ao meio ambiente. Dentre estes 
fatores, podem ser incluídos: o comportamento já conhecido ou 
previsível do OGM; a possibilidade de multiplicação e dissemina
ção em ecossistemas descritos; o impacto conhecido ou previsível 
sobre plantas, animais e micro-organismos.

Os efeitos potenciais de OGM sobre o ambiente são, por força de Lei 
específica no Brasil, analisados em detalhes pela CTNBio.

A ética estabelece que o ecossistema tenha valor intrínseco e cada um 
de nós é responsável por manter sua sustentabilidade. Assim, uma melhor 
compreensão da interação entre OGM e ecossistemas toma-se necessária. As 
respostas cientificamente obtidas subsidiarão, com informações claras e con
fiáveis, a opinião pública e os órgãos governamentais, assegurando decisões 
que tenham eco na comunidade e no ambiente.

O desenvolvimento de OGM continuará no cenário futuro nacional e 
internacional. Faz-se necessária a atuação pró-ativa dos órgãos públicos de 
pesquisa e uma política pública que preconize sua melhor atuação nesse con
texto de mudanças econômicas e tecnológicas.

Todos concordam que existem perigos em potencial, e que há neces
sidade de regulamentação, para que estes perigos sejam medidos de forma 
comparativa e adequada, visando decidir sobre seu risco. E se houver algum 
risco e ele for considerado aceitável, as medidas devem permitir a decisão de 
como manejá-lo ou contê-lo.
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As regulamentações sobre biossegurança devem estabelecer práticas que 
tendam a diminuir a probabilidade de incidentes e prever as etapas de avaliação 
e de manejo do risco. Da evolução dessas discussões surgiram princípios impor
tantes como o Princípio da Precaução, o Princípio da Equivalência Substancial, 
a estratégia de análise de risco, bem como protocolos específicos para realização 
de testes com organismos geneticamente modificados.

Cabe aos profissionais de diferentes áreas do conhecimento gerar dados 
cientificamente embasados para subsidiar tomadas de decisão adequadas. Com 
os promissores resultados e as potencialidades verificadas em outras áreas, res
tringir ou mesmo impedir seu uso não é a medida mais inteligente. Conforme 
escreveu Yoshikura (2015), “se a biotecnologia microbiana for usada para au
mentar a conservação do ambiente, não podemos perder essa oportunidade”.
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