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biossegurança; exlste uma exlgêncla atual da socledade para que 05 gestores e proflsslonals
técnicos se preocupern e cumpram 0 seu papel culdando de seus estudantes, subordlnados e
da comunidade; este trab~lho deve servlr de base e dllus30 do conheclmento para consolldar

a correç~o e a slstem~tlzaç30 de contenç30 e minlmizaç30 de rlscos instltucionals.

pûbllco consultado, no contexto desse proJeto, resultou na preparaç30 e olerta de lolders,
cursos, capacltaç30 e mesmo programas de TVe rådio. Entre as capacltaçðes, aquelas voltadas
para prolisslonals da comunlcaç30 buscaram estlmular a cultura clentlllca - processo de
empoderamento do público lelgo de lorma que ele possa obter Inlormaçðes credlvels sobre os
OGM, lacllltando a tomada de decls30 pessoal e em nfvel da socledade (nos seus dlversos
formatos).
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Todas as experlênclas e resultados alcançados nesses projetos de pesqulsa tlveram seus
Impactos, sendo 0 mais interessante deles, a posslbllidade de multlplicar a experlêncla,
adaptå-Ia e expandl-Ia para outros palses. Esse é 0 caso mals recente em que numa
cooperaç30 Sul-Sul (Quênia, Uganda e Brasll) que conta com 0 Ilnanclamento da platalorma
Agncu!tural Innovatlon MKTPlace estå sendo finallzado um projeto que tem 0 obJetlvo de
organlzar a comunlcaç:lo da blotecnologia para construlr conflança na segurança dos OGM nos
palses alrlcanos. Pelo compartllhamento das experlênclas do Brasll (erros e acertos) com
aqueles pa(ses, se prevê que eles possam avançar nas declsðes sobre os OGM segundo seus
próprlos prlnclplos e anselos, mas n30 perdendo de vista a clêncla que då base para avançar
com segurança. Essa 101uma das lIçðes que aprendemos ao longo dos nossos trabalhos - a
cooperaç:lo entre grupos de pesqulsa técnlco.clentlflca e os grupos dos comunlcadores é
ponto chave para uma comunlcaç30 ef1ciente da melhor ciêncla dlsponlvel.
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Os organlsmos genetlcamente modlflcados (OGM) vêm sendo adotados amplamente por um
número cada vez m~lor de palses para dllerentes aplicaçðes. No Brasli, hå um arcabouço legal
estabelecido desde 1995 e revlsto em 2005. 0 órg:lo competente para analisar a

blossegurança dos OGM é a Comlss:lo Técnlca Naclonal de Blossegurança - CTNBlo, cujas
normas relerentes a açðes desde a pesquisa até sua IIberaç30 comerclal, vem sendo apllcadas

pelas Instltulçðes púhllcas e prlvadas. A CTNBlopauta-se pelos prlnclplosde transparêncla,
pela tomada de decls30 c~so-~.caso com base na melhor clêncla e também se gula pelo
prlnclplo da precauç~o. 5ua estrutura, atuaç:lo e tomada de decls30 5:10 coerentes com
protocolos Internaclonals sobre 0 tema dos OGM, em especlal 0 protocolo de Cartagena sobre
Blossegurança, dando asslm suflclente embasamento para estudo, uso e comerclallzaç30 dos
OGM no Brasll e no exterlor.

Ao longo desse hlstórlco da blossegurança a pesqulsa sempre esteve presente: no
estabeleclmento da CTNBlo; no atendlmento às regulamentaçðes; até a olerta de pessoal

capacltado e dados cientlflcos para a tomada de decls30.

Entre as muitas experlências exlstentes no pals, Ilz parte de algumas equipes de pesqulsa que
atuaram: na busca por respostas às questðes båsicas em anållse de rlsco e blossegurança dos
OGM desenvolvldos no Brasll- esludos amblentals e de segurança allmentar; na construç30 de
bases comuns para estudos de Impactos ambientals e socloeconOmlcos em vårlos palses, em

especlal 05 megadlversos; além de estudar 0 tema da percepç30 públlca e comunlcaç30.

Os resultados obtldos nesses proJetos nacionals e Internaclonals permltlram n30 apenas

embasar propostas de IIberaç30 comercial como também olerecer, na lorma de publlcaçðes I!
cursos, alguma metodologla além de rellexðes sobre como garantlr 0 rlgor clentlflca I!m
estudos novos do ponto de vlsta naclonal, reglonal ou mesmo Internaclonal,lå que quando se

pensa num novo OGM, 0 seu mercado preclsa ser contemplado, desde 0 prlnclplo, nl!sses
estudos.

Os aspeçtos da percepção públlca e comunlcaç:lo também foram abordados em dlferentes
lormatos (manual para "Formulaç:lo do problema", painl!l de "stakeholders"; questlonårlos
onllne; entrevlslas seml estruturadas; entre outros). Geraram resultados Interessantes para
qUI! se I!xecute a comunlcaç30 com malor e melhor proprledade segundo os grupos de
Interesse envolvldos.

Uma experlêncla em especlal 101realizada por quarto palses da Amérlca Latlna no contexto do
projeto LAC Biosalety que assoclou, pela prlmelra vez que se tenha notfcla pesqulsa de
Impactos ambll!ntals e comunlcação com 0 público num ml!smo projeto. A demanda do

Tendo à Irente as novas tecnologlas de modlllcaç:lo genétlca que )å eSl:lo sendo utlllzadas,
como as técnlcas de RNAI,nucleases sltlo dlrlgldas e clsgenla, por exemplo, a pesqulsa preclsa
estudar os posslvels Impactos dessas técnlcas, vlslumbrando 05 processos regulatórlos a que
seus derlvados estar:lo submetldos. As prlmelras regulamentaçðes loram estabelecldas
quando a malorla dos eventos eram plantas que expressavam caracterlstlcas de tolerãncla a
herblcldas e reslstêncla ao ataque de insetos. Mas, com as novas lerramentas podem ser
necessårlos a)ustes ou reformulaçðes das normatlvas para garantlr a segurança para os novos
eventos.

o Brasll tem uma grande oportunldade de IIderar a utlllzaç:lo dos OGM em sua produç:lo
agrlcola, nas suas opçðes de energia e outros mercados, como as questðes do cllma, biomassa,
para 05 quals os OGM s:lo aplicåveis. Certezas legals traduzidas em processos regulatórios
acurados, ellclentes e baseados na melhor ciência säo a chave para desenvolver esse
potenclal.

CENTERS OF ORIGIN AND GENETIC DIVERSITY OF THE CROPS BEING GENETICALl Y MODlFIED.
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Mexlco 15a complex and priyjleged country, it is one in whlch blologlcal and cultural dlverslty
are Intermlngled and In which thls relatlonshlp leeds a posltlve loop In the evolutlon 01 the
genetlc resources relevant to lood and agriculture. Thls relalionshlp In which man and plants
have glven and obtained beneflts is not somethlng 01 the pasl but very much present
nowadays in our countrles, it represents a process that has glfted humanily wlth a series 01
crops that are relevant to our daily lives and It Is therelore important 10 understand and learn
about the best ways 01 conservlng itl
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Many 01 the crops that are relevant internationally have been orlglnated In Latlnamerican
countries, these belng the centers 01 origin and centers 01 genetlc dlverslty, meanlng thelr
territories accumulate the highest rates 01 genetlc diversity present worldwlde both through
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