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Manipulação Genética de Organismos na
Indústria Agro-Alimentar:

Utilização de matérias-primas pela Indústria Agro-Alimentar

Regulamentação

A utilização de organismos geneticamente modificados
está regulamentada em Portugal através do D. L. nº
126/93 de 20 de Abril e pela Portaria nº 751/94 de 16 de
Agosto, que transpõem para a legislação nacional a
Directiva comunitária 90/220/CE. Estes diplomas
estabelecem as regras a que devem obedecer a
notificação da libertação deliberada no ambiente de
Organismos Geneticamente Modificados (OGM)  bem
como a notificação da colocação no mercado de
produtos que contenham esses organismos, tendo em
atenção as incidências e os riscos para a saúde humana
e para o ambiente daí decorrentes.

Tanto no primeiro caso como no segundo sempre que se
pretenda proceder à libertação no ambiente de um OGM,
para fins de investigação ou de desenvolvimento, ou
para a colocação no mercado deve ser pedida
autorização à Direcção Geral do Ambiente através da
apresentação de um dossier com informação técnica.

A colocação no mercado de soja geneticamente
modificada apresentando maior tolerância ao herbicida
glifosato, a primeira matéria-prima geneticamente
modificada para a indústria agro-alimentar, foi aprovada
no âmbito da Directiva 90/220/CE. Este pedido foi
apresentado no Reino Unido, tendo este Estado-
Membro notificado posteriormente a Comissão. Este
organismo fez depois um pedido de parecer aos outros
Estados-Membros. É em função destes pareceres e dos
pareceres de Comités científicos que a Comissão pode
consultar, como por exemplo, Comité científico para a
alimentação animal, ou Comité científico das plantas, que
a Comissão emite uma Decisão. No caso do milho Bt com
propriedades insecticidas e com uma maior tolerância ao
herbicida glufosinato-amónio, o processo foi idêntico.
Neste caso o pedido foi apresentado em França.

Hoje em dia há já uma série de outras plantas aprovados
na UE, mais variedades de milho e soja e para além
destas uma variedade de couve-nabo.

No que diz respeito à utilização destes e outros OGM em
alimentação humana, existe um Regulamento
Comunitário (Reg. nº 258/97) que estabelece as regras da
sua utilização.

O Regulamento nº 258/97 de 27 de Janeiro diz respeito a
Novos Alimentos e Ingredientes Alimentares. Estes
podem ser, por exemplo, alimentos com uma nova
estrutura molecular primária, ou alimentos que tenham
sido isolados a partir de microrganismos. O Regulamento
abrange também a categoria: alimentos ou ingredientes
alimentares que contenham ou consistam em OGM na
acepção da Directiva 90/220/CE.

O Regulamento faz uma série de considerações
especificando que o alimento ou ingrediente alimentar
não deve: (i) apresentar riscos para o consumidor; (ii)
induzir o consumidor a erro; ou (iii) diferir dos alimentos
ou ingredientes alimentares que estejam destinados a
substituir, de tal modo que possam implicar em termos
nutritivos, uma desvantagem para o consumidor.

Neste Regulamento estão ainda definidas as condições
de rotulagem dos Novos Alimentos, especificando o
Regulamento que uma característica ou propriedade do
alimento como seja a composição, valor nutricional ou
possível utilização, que torne um alimento NÃO
EQUIVALENTE a um alimento ou ingrediente alimentar
já existente, deve ser rotulada.

Quando este Regulamento foi publicado, a soja e o milho
já tinham sido aprovados para comercialização e não
estavam obviamente abrangidos por esta
regulamentação. Daí terem sido publicados
posteriormente o Regulamento 1813/97 de 19 de
Setembro que aplica os princípios gerais do Reg. 258/97 à
soja e ao Milho geneticamente modificados, e o
Regulamento nº 1139/98 de 26 de Maio, definindo os
requisitos da rotulagem.

Este Regulamento estabelece  que no rótulo deve
constar que o alimento ou ingrediente alimentar é
“produzido a partir de soja ou milho geneticamente
modificado”, isto quando seja detectado o DNA ou
proteína no produto, pois caso contrário, conforme
especifica o nº 2 do Artigo 2º deste Regulamento “os
géneros alimentícios nos quais não se encontrem
presentes nem DNA nem proteínas resultantes da
modificação genética não estarão sujeitos às referidas
exigências específicas de rotulagem”.

Para a aplicação plena destes princípios é necessário
existir um método validado para a detecção do DNA e
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proteína modificada em produtos acabados. Deverá
ainda ser definido o valor mínimo de presença, que está
obviamente relacionado com a sensibilidade do método,
assim como um limite mínimo para casos de
contaminação cruzada de produtos não geneticamente
modificados com produtos geneticamente modificados.

Plantas melhoradas por modificação
genetica

Para além das já referidas matérias-primas, soja e milho
geneticamente modificados, há outros exemplos de
plantas obtidas por modificação genética com
características melhoradas:

• Há exemplos de vários projectos em diferentes
estádios de desenvolvimento para melhoramento de
plantas no que diz respeito ao aumento da
resistência a doenças e pragas, como por exemplo o
vírus do mosaico. Também há exemplos de plantas
com resistências a fungos e bactérias.

• Outra característica que está a ser melhorada através
da modificação genética é por exemplo o valor
nutricional de cereais  e frutos. Estudos estão a ser
feitos para transferir material genético de plantas de
ervilha com vista a produzir arroz com um maior
nível proteico.

• Milho, soja e outras leguminosas  estão a ser
modificadas com vista a alterar o seu conteúdo em
gorduras saturadas.

• Outro exemplo é ainda o de batatas com um teor mais
alto de amido, que permitirá uma menor absorção de
óleo durante a fritura, proporcionando assim um
método alternativo de produzir produtos com menor
quantidade de gordura.

• Frutos e legumes contendo níveis mais altos de
vitaminas, como por exemplo aumentar a quantidade
de vitamina A em batatas, bananas e tomate.

• Da mesma forma que a engenharia genética pode ser
usada para “adicionar proteínas benéficas“ a uma
planta, pode também ser usada para remover
proteínas alergénicas, se elas não tiverem uma
função vital na planta.  Exemplos de plantas onde
será importante a redução do efeito alérgico são os
amendoins, soja, nozes e arroz. E é precisamente no
arroz que estes projectos estão mais avançados. Em
Universidades do Japão, por exemplo,
investigadores conseguiram reduzir os níveis da
principal proteína alergénica no arroz em 70 a 80%.

• A produção de plantas com propriedades medicinais
incluem por exemplo o aumento da digestibilidade
dos alimentos, alimentos que contribuam para a
prevenção de doenças, tanto infecciosas como
fisiológicas. Alimentos com maiores benefícios para
a saúde serão também aqueles em que sejam
desenvolvidas vacinas incorporadas nos alimentos,
ou que reduzam os  níveis de colesterol ou o risco
de cancro.

Transgénicos: Os Aprendizes de Feiticeiro do Século XXI

Reconhecendo a necessidade de desencadear o debate
nacional sobre os alimentos geneticamente modificados,
a QUERCUS, Associação Nacional de Conservação da
Natureza, e a DECO, Associação Portuguesa para a
Defesa do Consumidor conjugam mais uma vez esforços
no sentido de alertar para os riscos reais e potenciais
que Portugal deve equacionar. É igualmente apresentado
um conjunto de medidas consideradas imprescindíveis

para a salvaguarda do bem estar da população e
ecossistemas portugueses.

Que desvantagens para o ambiente?

Nenhum gene é "de confiança". Se a informação
genética não tivesse uma grande capacidade de se ir
modificando e adaptando a nossa espécie (e muitas
outras) provavelmente nunca teriam evoluído. Assim, a
partir do momento em que libertamos genes para o
ambiente perdemos o controlo sobre o seu
comportamento. Como a biotecnologia pega nos genes,
baralha e volta a dar num formato que a Natureza nunca
permitiria, e portanto os seres transgénicos nunca foram
testados da única maneira segura (isto é, ao longo de
milhares de anos de interacções em ecossistemas
complexos), ninguém pode garantir que esta experiência à
escala mundial não acarreta gravíssimas consequências.

Comunicado conjunto da QUERCUS e da DECO
de 16 de Março de 1999
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