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Sobre este 
documento
Este documento visa actualizar o público 
sobre os esforços concertados para 
desregulamentar uma técnica de engenharia 
genética (GE) recentemente inventada, 
chamada edição genómica, tanto em África 
como a nível mundial. Isto está a ser feito 
sob o pretexto de resolver os complexos 
desafios relacionados com a insegurança 
alimentar, a subsistência dos agricultores, a 
dupla crise climática e ecológica, e desafios 
de saúde como a doença transmitida por 
vectores, todos eles agora ainda mais 
amplificados pela pandemia do coronavírus. 

O Centro Africano para a Biodiversidade (ACB) 
tem vindo a acompanhar os desenvolvimentos 
neste ramo nos últimos anos. O ACB tem 
destacado a futilidade das tecnologias 
de modificação genética na abordagem 
dos problemas que estas tecnologias 
supostamente resolvem, incluindo no que 
diz respeito aos riscos de biossegurança 
colocados pela edição do genoma e seus 

produtos (ACB, 2017a), bem como os riscos que 
representam para uma maior privatização 
dos sistemas alimentares (ACB, 2020). 
Este trabalho também vem em resposta 
directa aos esforços de lobby na África do 
Sul que visavam excluir tanto a tecnologia 
como os produtos da regulamentação 
da biossegurança (ACB, 2017b). 

Este documento resumirá algumas das 
questões mais prementes no que diz 
respeito à tecnologia, incluindo o panorama 
regulamentar, os protagonistas empresariais 
envolvidos, os produtos no horizonte para os 
países africanos e os riscos de biossegurança, 
bem como o falso entusiasmo utilizado para 
promover a adopção. As falhas até ao presente 
dos organismos geneticamente modificados 
(OGM) no continente servem como um 
forte alerta para o que se antecipa se forem 
implementados regulamentos permissivos em 
matéria de biossegurança.  

A ACB apela a uma proibição atempada dos 
OGM falhados da primeira geração, bem 
como dos mais recentes ajustes técnicos de 
edição do genoma que apenas servirão para 
prolongar a vida dos fracassos em curso do 
modelo agrícola industrializado, dos quais os 
OGM são exemplos extremos.
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Introdução
A estagnação do desenvolvimento e adopção 
de organismos geneticamente modificados 
(OGM) ‘antigos’ ou de ‘primeira geração’ forçou 
o maquinário da biotecnologia a investir e 
desenvolver novas formas de técnicas de 
engenharia genética (GE), como as próximas 
soluções rápidas para resolver o problema 
problemas que a agricultura industrial tem 
causado. A primeira geração de OGM não só 
falhou em resolver esses problemas, mas os 
exacerbou. Um desses conjuntos de técnicas 
de GE é chamado de ‘edição do genoma’.

Em um contínuo integrado, os intervenientes 
habituais estão activamente envolvidos em 
projectos de edição de genoma direccionados 
à África. O Centro Internacional de 
Melhoramento de Milho e Trigo (CIMMYT) 
e a DuPont Pioneer (uma importante 
detentora de licença da técnica de edição de 
genoma CRISPR; agora chamada Corteva) 
estão envolvidos em um projecto conjunto 
para produzir milho editado por genoma, 
projectado para resistir à doença de necrose 
letal. O projecto visa explorar germoplasma 
de elite africana (e latino-americana / 
caribenha) que são naturalmente tolerantes 
ao calor e à seca (Boddupalli et al., 2020) 
para gerar variedades resistentes a vírus. No 
entanto, nenhum dado está disponível para 
demonstrar o desenvolvimento bem-sucedido 
dessas variedades. Outro projecto DuPont 
Pioneer, em parceria com o Donald Danforth 
Research Center e parcialmente financiado 
pela Fundação Bill e Melinda Gates (Gomez 
et al., 2019), envolve o desenvolvimento 
de variedades de mandioca destinadas a 
serem resistentes a doenças virais - apesar 
das variedades naturalmente resistentes 
tendo sido recentemente identificado (Sheat 
et al., 2019). A Fundação Bill e Melinda 
Gates também está a investir na Acceligen 
para a engenharia do rebanho leiteiro 
(Feedstuffs, 2020). Aceeligen é uma empresa 
Recombinetics Inc. que recentemente gerou 
as controversas vacas “sem chifres” associadas 
a efeitos não intencionais, incluindo a 
incorporação acidental de genes de resistência 
aos antibióticos no animal (Norris et al., 2020).

No Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical (IITA) no Quénia, um plátano 
também está sendo desenvolvida para ser 
resistente ao vírus da estria bacteriana 
(Tripathi et al., 2019), junto com bananas 
que são resistentes à murcha-de-fusário, 
embora prova de dados principais para 
confirmar o seu desenvolvimento ainda não 
foram publicados no último projecto. A IITA 
está também a desenvolver variedades de 
batatas resistentes aos vírus, destinadas ao 
mercado da África Oriental (CGIAR, 2020).

O African Orphan Crops Consortium (AOCC), 
um projecto fundado pela Nova Parceria da 
União Africana para o Desenvolvimento da 
África (NEPAD) e Mars Incorporated, está 
aparentemente sequenciando os genomas 
de 101 culturas órfãs africanas, para facilitar 
a absorção de novas tecnologias para as 
chamadas culturas indígenas subutilizadas 
(AOCC, 2017). O projecto envolve centros de 
pesquisa públicos e privados, incluindo nos 
Estados Unidos (EUA), e Corteva Agriscience 
e Benson Hill Biosystems, Inc. O projecto 
abrange várias motivações extractivas, 
incluindo a mineração de dados de 
informações genéticas úteis de variedades 
de culturas indígenas que têm importantes 
qualidades agronómicas, nutricionais e / ou 
medicinais (Chang et al., 2019), sintetizando 
a nova era digital da biopirataria.

Sem surpresa, grandes afirmações estão sendo 
feitas pelo maquinário pró-biotecnologia de 
que a edição do genoma trará uma revolução 
alimentar na África (Gakpo, 2020; CIMMYT, 
2017; Komen et al., 2020). Ainda assim, não 
parece haver nenhum produto revolucionário 
editado de genoma entrando no mercado 
para justificar qualquer aprovação iminente 
de legislação de biossegurança permissiva. Os 
EUA e o Canadá, onde em 2015 a primeira safra 
editada de genoma foi aprovada pela primeira 
vez no mundo, introduziram uma variedade de 
cogumelo que não escurece projectada para 
estender sua vida útil no supermercado. O 
milho ceroso da DuPont Pioneer é o primeiro 
produto da empresa com genoma editado e, 
em 2016 o segundo a ser aprovado nos EUA 
para uso em aplicações industriais, como 
rótulos de garrafas e espessantes de alimentos 
(Corteva, sd). No Canadá, um óleo de soja 
com “alto teor de ácido oleico” da Calyxt foi 
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aprovado, embora pudesse ser facilmente 
substituído por outros óleos naturalmente 
contendo altos níveis de ácidos oléicos, como o 
azeite de oliva. Embora seja alegado que este 
produto é benéfico para a saúde (ISAAA, 2019), 
nenhum desses benefícios foi demonstrado 
até o momento. Também sofreu com a falta 
de adopção, representando apenas 0.084% 
dos hectares de soja plantados em 2020.1

Muitas das culturas em desenvolvimento são, 
mais uma vez, mais tolerantes a herbicidas 
(como a semente de linhaça tolerante a 
herbicidas da CIBUS) (Sauer et al., 2016), ou 
culturas resistentes a pragas / patógenos, que 
não são de forma alguma mais equipadas 
geneticamente para resolver os problemas 
flagelando os OGM actuais: o desenvolvimento 
de ervas daninhas resistentes a herbicidas 
ou resistência a pragas / patógenos (Kreuze 
& Valkonen, 2017). Um exemplo é a canola 
tolerante a herbicida sulfonilureia da CIBUS, 
que é cultivada nos Estados Unidos e Canadá, 
aparentemente representando apenas 4% 

das variedades de canola cultivadas nos 
Estados Unidos (CIBUS, 2019). Ele deve ser 
cultivado em rotação com culturas tolerantes 
ao glifosato para combater os problemas 
de ervas daninhas resistentes ao glifosato. 
De facto, a escassez de características úteis 
revela as limitações técnicas actualmente 
suportadas pela indústria e é um testemunho 
das inadequações do paradigma reducionista 
da GM em sua incapacidade de apoiar 
avanços genuínos no desenvolvimento 
agrícola. Alterar um único gene, ou mesmo 
um punhado de genes, é improvável que 
imite fenómenos biológicos complexos, 
como tolerância à seca, que é mediada 
por muitos, até mesmo centenas de genes 
em interacção contínua com o ambiente 
externo (Gelinsky & Hilbeck, 2018).

Alegações de biossegurança cientificamente 
infundadas estão sendo feitas de que tais 
técnicas não constituem transgénicos, e que 
são mais semelhantes à reprodução natural 
e, portanto, seguras para entrar em sistemas 

1.   Comunicado de imprensa Calyxt. Ver: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1705843/000156459020036905/clxt-ex991_7.htm
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alimentares com pouca necessidade de 
supervisão de biossegurança. No entanto, 
tais alegações são contrárias ao Protocolo 
de Cartagena das Nações Unidas sobre 
Biossegurança, do qual mais de 50 países 
africanos são Partes Contratantes. O Protocolo 
reconhece implicitamente que a maior parte 
da edição do genoma resulta em OGM. 
Decisões recentes tomadas pelas Partes do 
Protocolo exigem cooperação internacional, 
compartilhamento de conhecimento e 
capacitação para apoiar as Partes na avaliação 
de potenciais efeitos adversos da edição do 
genoma e seus produtos na conservação e 
uso sustentável da biodiversidade, levando 
em consideração os riscos à saúde humana 
, o valor da biodiversidade para povos 
indígenas e comunidades locais e experiências 
relevantes na realização de avaliações de 
risco de tais organismos (CBD 2018). Além 
disso, até o momento, quaisquer alegações 
de segurança prematuras não são apoiadas 
por evidências científicas, que apontam 
para uma série de efeitos indesejados 
associados, conforme detalhado abaixo.

A edição do genoma corre o risco de agravar 
os problemas da agricultura industrial, 
prolongar um modelo que ameaça tanto a 
saúde humana como o meio ambiente e abrir 
ainda mais os sistemas alimentares africanos 
ao controle hegemónico e à privatização 
dos sistemas alimentares. De facto, aqueles 
que pressionam pela desregulamentação 

reclamam amargamente que a recente decisão 
da União Europeia de incluir organismos 
editados com genoma na legislação de 
biossegurança está proibindo a inovação. Eles 
citam níveis mais baixos de patentes da União 
Europeia em comparação com países com 
cenários regulatórios mais permissivos, como 
os EUA (por exemplo, Schmidt et al., 2020).

As preocupações com essa tecnologia vão 
além da biossegurança, para um reino de 
luta contra-hegemónica contra projectos 
e estruturas capitalistas de tecnociência 
euro-americana que exigem uma forma de 
regulamentação frouxa ou inexistente que 
se curva em direcção a uma versão estreita e 
desactualizada do chamado Ocidente ciência, 
a fim de facilitar seus interesses corporativos.

Este documento descreve por que tais 
esforços para corromper ainda mais os 
sistemas alimentares africanos com as mais 
recentes tecnologias GM e seus produtos 
devem ser rejeitados com veemência. É 
imperativo que essas tecnologias sejam 
banidas, ou pelo menos estritamente 
regulamentadas com base na aplicação 
rigorosa e robusta do princípio da precaução e 
disposições de responsabilidade estrita, para 
proteger contra os riscos de biossegurança 
e limitações potenciais de organismos 
editados do genoma que pouco fazem para 
servir genuinamente sistemas alimentares 
sustentáveis, nutritivos e soberanos.
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O que é edição 
de genoma?
A edição do genoma é outra forma de técnica 
GE. Tal como acontece com as técnicas de GE 
de primeira geração, ele altera artificialmente 
o ADN em organismos como as sementes, a 
fim de criar uma nova característica, como 
tolerância a herbicidas ou resistência a 
patógenos em uma planta.

A edição do genoma é distinguível das técnicas 
de primeira geração pelos tipos de mudanças 
genéticas que podem ser alcançadas. As 
técnicas de GE mais antigas envolvem 
a introdução aleatória em organismos 
hospedeiros de material genético estranho 
(ou de construções de ADN), como um gene 
que codifica para tolerância a herbicidas 
específicos. As técnicas de edição de genoma 
são usadas em vez disso para alterar o ADN 
que está naturalmente presente em um 
organismo e são inseridos em um local 
pré-escolhido e direccionado no genoma 
de um organismo. Em teoria, para algumas 
aplicações, isso pode ser obtido sem a inserção 
permanente de material genético estranho 
no ADN de um organismo. Por exemplo, os 
desenvolvedores podem desejar modificar 

um gene específico que está naturalmente 
presente em um organismo de tal maneira 
que o gene alterado ou ‘editado’ então confere 
uma nova característica, como tolerância a 
herbicida, sem introduzir ADN estranho no 
produto final. Em outras aplicações, o ADN 
estranho é inserido em um local-alvo escolhido 
do genoma de um organismo. Os proponentes 
estão enfatizando fortemente essa natureza 
direccionada da edição do genoma como 
indicativo de maior precisão e segurança em 
relação às técnicas mais antigas.

A ferramenta de edição de genoma mais 
popular é o sistema baseado em CRISPR, 
mas também existem outros, incluindo 
mutagénese dirigida por (ODM), nucleases 
efectoras semelhantes a activadores de 
transcrição (TALENs), meganucleases 
(MNs) e nucleases de dedo de zinco 
(ZNFs). As técnicas estão continuamente 
a ser desenvolvidas, com as mais recentes 
envolvendo ‘editores de base’ e ‘nickases’, 
que também utilizam técnicas CRISPR.

É importante que a edição do genoma que usa 
sistemas CRISPR não seja confundida com as 
tecnologias de ‘accionamento de genes’. Os 
drives genéticos são projectados para espalhar 
modificações genéticas rapidamente por 
populações inteiras, que também costumam 
implantar ferramentas de edição de genoma 
baseadas em CRISPR.

Crédito de imagem: National Human Genome Research 
Institute (NHGRI) from Bethesda, MD, USA, CC BY 2.0 
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Definições e categorizações de edição de genoma 

Os diferentes aplicativos de edição de genoma que podem ser realizados são frequentemente divididos em três 
categorias - SDN-1, SDN-2 e SDN-3 (nuclease dirigida ao local-1, 2 e 3) - dependendo da alteração genética pretendida 
sendo realizada (Podevin et al., 2013; Agapito-Tenfen et al., 2018). Essas categorias se tornaram o foco de discussões 
regulatórias, onde alguns defendem regulações mais flexíveis com base em que um produto das duas primeiras 
categorias, SDN-1 e SDN-2, não se enquadra na definição de um OGM. A este respeito, afirma-se que, em teoria, 
nenhum ADN estranho é introduzido permanentemente. No entanto, distinções claras entre as três categorias 
podem ser mais teóricas do que práticas, ao considerar a gama de efeitos indesejados associados que surgem 
durante as aplicações SDN-1 e -2 A intenção não é introduzir nenhum ADN estranho, mas às vezes é introduzido 
material genético estranho. Também é pertinente observar que a grande maioria da edição do genoma da planta 
envolve aplicações SDN-1 (Eckerstorfer et al., 2019), que é tecnicamente mais simples de conseguir.

• Nucleases-1 dirigidas ao local (SDN-1): SDN-1 são usados para destruir imprecisamente um local genómico alvo 
sem inserir qualquer ADN. O actual projecto de plátano resistente a vírus (Tripathi et al., 2019) é um exemplo disso, 
em que os genes virais devem ser destruídos. O cogumelo que não escurece é outro exemplo.

• Nucleases-2 dirigidas ao local (SDN-2): SDN-2 são descritos como a ‘edição’ de um gene, onde se pretende uma 
mudança precisa em um gene alvo. Isso é conseguido pela introdução temporária de ADN estranho no organismo 
que fornece o modelo para a alteração desejada que pode então ser copiada para o gene do organismo alvo. Não 
parece haver nenhum produto SDN-2 no mercado ou perto de entrar no mercado.

• Nucleases-3 direccionadas ao local (SDN-3): SDN-3 envolve a inserção permanente de material genético estranho, 
mas, ao contrário das técnicas transgénicas de GE existentes, o material genético estranho pode ser inserido em 
um local alvo desejado no genoma, em vez de inserido em um local aleatório e não escolhido. Quando este artigo 
foi escrito, não parecia haver nenhum produto SDN-3 no mercado ou perto de chegar ao mercado.

É importante notar que as distinções entre SDN-1, -2 e -3 são determinadas pelo organismo sendo modificado e não 
pelo próprio desenvolvedor. Isso ocorre porque a máquina de edição do genoma apenas corta o ADN, enquanto o 
processo de reparo do ADN quebrado é determinado pela célula, que escolhe qual dos vários processos de reparo 
do ADN deseja implantar para reparar o dano genético causado pelo CRISPR ou outras técnicas. Dependendo da via 
de reparo usada, um resultado diferente será alcançado. Como tal, se é SDN-1, -2 ou -3 que é executado não pode 
ser controlado pelo desenvolvedor, o que torna a edição do genoma um processo que não é preciso, totalmente 
compreendido ou previsível.
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Alegações 
infundadas de 
precisão e eficiência
mascaram 
os riscos e 
limitações
O exagero em torno da natureza “direccionada” 
da edição do genoma deu aos desenvolvedores 
a oportunidade de fazer afirmações 
infundadas sobre segurança e eficiência. Na 
realidade, a riqueza da literatura científica 
produzida nos últimos anos expôs a franqueza 
das ferramentas de edição do genoma como 
em grande parte semelhantes às das técnicas 
de GE mais antigas. Na verdade, vale a pena 
lembrar que a alegação de precisão também 
foi usada para promover a primeira geração 
de OGM pelos desenvolvedores. Na altura, os 
criadores disseram que estas técnicas mais 
antigas permitiam um desenvolvimento 
“mais rápido” e “mais preciso” de variedades 
de culturas de alto rendimento e de alta 
qualidade (ver Gelinsky & Hilbeck, 2018). Agora, 
a fim de promover as novas tecnologias como 
a edição do genoma, os criadores admitem 
que as técnicas GE mais antigas são lentas 
e imprecisas (Gelinsky & Hilbeck, 2018) 
Conforme avisado por Gelinsky e Hilbeck 
(2018: 52), As reivindicações de segurança não 
documentadas, derivadas de postulados de 
controlo através da precisão, fazem lembrar 
os primeiros tempos da primeira geração 
de ferramentas de engenharia genética - tal 
como as promessas exageradas e igualmente 
indocumentadas de produtos futuros’.

As safras OGM de primeira geração de 
alta qualidade e alto rendimento não 
se materializaram; em vez disso, foram 
associados a uma série de efeitos adversos não 
intencionais associados à falta de precisão, 

como mutações generalizadas (ver, por 
exemplo, Latham et al., 2006; Makarevitch 
et al., 2003; Rang et al., 2005; Windels et al., 
2003); perfis composicionais / nutricionais 
alterados (Abdo, 2013; Agapito-Tenfen et 
al., 2013; Bøhn et al., 2014; Cheng et al., 
2019; Mesnage et al., 2016); mudanças na 
bioquímica vegetal e estresse oxidativo em 
lavouras tolerantes a herbicidas em resposta 
à pulverização de herbicidas (Zanatta et 
al., 2020); ampla toxicidade inespecífica de 
toxinas insecticidas introduzidas projectadas 
para atingir apenas insectos específicos 
(Bondzio et al. 2013; Huffmann et al. 2004; Ito 
et al. 2004; Mesnage et al. 2012) e problemas 
agronómicos, como crescimento atrofiado 
ou distúrbio ambiental de características 
(Bollinedi et al., 2017; Olsen et al., 2005).

A edição do genoma está associada a 
uma variedade de efeitos indesejados 

Efeitos não intencionais específicos para 
técnicas de edição de genoma são agora 
amplamente reconhecidos, especialmente 
em pesquisas clínicas, onde o alto rigor para 
segurança é mais aceito do que em ambientes 
agrícolas.

Os efeitos indesejados da edição do genoma 
podem ser divididos em várias categorias 
(Agapito-Tenfen et al, 2018):

1) Efeitos não intencionais no local pretendido 
para modificação, denominados ‘efeitos no 
alvo’ não intencionais;

2) Efeitos não intencionais ‘no alvo’ causados 
pela modificação pretendida que são 
diferentes da característica desejada ‘;

3) Efeitos não intencionais em outras partes do 
genoma, denominados efeitos ‘fora do alvo’.

Mudanças não intencionais podem alterar 
a expressão de genes e, assim, afectar o 
metabolismo e o fenótipo de uma planta,  
que podem ser inofensivos ou adversos 
à saúde humana ou ao meio ambiente, 
dependendo das mudanças introduzidas 
(Eckerstorfer et al., 2019).

Os efeitos não intencionais documentados 
da edição do genoma incluem mutações 
de ADN, inserções, deleções e eventos de 
recombinação cromossómica (por exemplo, 
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Bruner et al., 2019). Um exemplo é um estudo 
recente em que a edição do genoma SDN-1 
foi usada para interromper um gene em arroz 
para fazer variedades semianãs (Biswas et al., 
2020). Os autores relataram uma variedade 
de mutações, inserções, deleções e rearranjos 
de ADN, que, além disso, variavam com 
diferentes variedades de arroz, destacando 
a imprevisibilidade de efeitos indesejados. 
O arroz também apresentou produtividade 
reduzida, expondo a falta de eficácia e os 
efeitos indesejados da tecnologia.

Demonstrou-se que os aplicativos SDN-1 
implantados para destruir um gene não 
conseguem fazê-lo, deixando o organismo 
a produzir proteínas mutadas a partir dos 
genes danificados (Skryabin et al., 2020; 
Smits et al., 2019; Tuladhar et al., 2019) ) Novas 
proteínas podem ganhar uma nova função 
com consequências desconhecidas ou exercer 
propriedades alergénicas / tóxicas. Isso vai 
contra as alegações de que os produtos 
feitos com SDN-1 são livres de transgenes 
e continham apenas pequenas deleções de 
genes específicos (Chemistry World, 2016).

A inclusão acidental de ADN estranho também 
foi demonstrada ao realizar as aplicações 
SDN-1 e -2 onde o ADN estranho não deveria 
estar presente no OGM final. Por exemplo, um 
estudo recente mostrou que ADN estranho 

inserido em células de camundongos 
‘editadas’ derivadas de reagentes comuns 
de laboratório, incluindo ADN bacteriano 
(derivado do uso padrão de bactérias como 
fonte de produção de maquinário GE), bem 
como cabras e bovinos ADN (derivado do soro 
animal presente no meio de cultura usado 
para cultivar as células de camundongo) (Ono 
et al., 2019). A incorporação de ADN estranho, 
incluindo genes de resistência a antibióticos, 
também foi encontrada na vaca ‘sem chifre’ 
editada (Norris et al., 2020).

Os efeitos fora do alvo são um efeito colateral 
bem estabelecido da edição do genoma e uma 
grande área de foco dos desenvolvedores que 
buscam reduzir sua frequência. Modificações 
fora do alvo de regiões não intencionais 
do genoma podem resultar em mutações, 
rearranjos complexos, translocações, inserções 
e deleções de material genético (por exemplo, 
Kosicki et al., 2018; Tang et al., 2018;  
Zhu et al., 2017).

Efeitos adicionais não intencionais no alvo 
podem ser causados quando a modificação 
pretendida causa um efeito que é diferente 
ou adicional ao traço desejado. Direccionar 
mutações para regiões específicas do genoma 
pode ter um efeito indesejado e imprevisível, 
como a interrupção do metabolismo vegetal, 
causando alterações subsequentes nos níveis 
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de toxinas / alérgenos ou no crescimento 
das plantas, por exemplo. Mesmo que a 
modificação pretendida seja alcançada sem 
quaisquer efeitos indesejados adicionais, os 
genes agora são entendidos como muitas 
vezes exercendo mais de uma característica 
ou função. Alcançar o resultado modificado 
pretendido para uma função de um gene 
pode, portanto, ser acompanhado por efeitos 
inesperados em outras funções desse gene 
específico (por exemplo, Yang et al., 2016).

A edição do genoma aumenta o escopo 
potencial de intervenção 

Frequentemente, afirma-se que as 
modificações ocasionadas pela edição do 
genoma não são diferentes das mutações 
que podem surgir naturalmente. No entanto, 
conforme observado por Kawall (2019), 
a edição do genoma é capaz de realizar 
mudanças genéticas que não seriam capazes 
de surgir naturalmente. Intervenções 
profundas, como a engenharia de vários genes 
simultaneamente, várias cópias do mesmo 
gene, bem como genes que normalmente 
seriam protegidos por mecanismos de 
protecção naturais, são alcançáveis com a 
edição do genoma. Os avanços na edição do 
genoma também podem aumentar o escopo 
das espécies que podem ser modificadas.

A edição do genoma ainda envolve 
processos laboratoriais antigos e 
imprecisos 

A alegação de maior ‘precisão’ e, portanto, 
segurança tem apenas influência parcial 
sobre os riscos potenciais associados aos 
OGM, sejam eles versões antigas ou novas 
editadas do genoma. Muitos riscos associados 
aos OGMs de primeira geração não estão 
relacionados ao que o ADN está inserido ou 
onde está inserido. Em vez disso, os riscos 
estão relacionados à natureza imprevisível 
inerente das técnicas de GE (suporte 
de laboratório), usadas tanto com OGM 
existentes quanto com a maioria dos métodos 
actuais de edição de genoma. Isso ocorre 
porque o processo de transformação usado 
para introduzir o material genético no tecido 
da planta, bem como os processos de cultura 
de tecido usados para crescer e regenerar o 

tecido da planta estão associados a efeitos 
indesejados, como mutações generalizadas de 
ADN e rearranjos (ver, por exemplo, Kim et al., 
2003; Latham et al., 2006; Makarevitch et al., 
2003; Rang et al., 2005; Windels et al., 2003). 
Um estudo recente sobre uma variedade de 
milho GM tolerante a herbicida atribuiu níveis 
interrompidos de proteínas e metabólitos 
potencialmente tóxicos na cultura ao processo 
de GM - um efeito indesejado que não seria 
evitado por ferramentas de edição de genoma 
(Mesnage et al., 2016).

Cenário regulatório
global actual
Actualmente, muitos países ainda estão para 
regular a edição de genomas, e nenhum país 
da África estabeleceu um marco regulatório 
específico, especialmente adaptado, para 
regular a tecnologia e seus produtos. A 
África do Sul actualmente trata a edição de 
genomas e produtos OGM vivos como caindo 
dentro do âmbito de sua Lei OGM (1997). 
Em 2016, a Academia de Ciência da África 
do Sul (ASSAf) publicou recomendações 
para excluir a edição de genomas e outras 
novas técnicas GE da legislação transgénica 
(ASSAf, 2016). Em esforços para construir 
um case para a melhoria da segurança e do 
potencial técnico das novas técnicas de GE, 
o relatório faz uma série de alegações um 
tanto contraditórias que, simultaneamente, 
promovem a segurança e a eficácia das 
culturas GM de primeira geração e destacam 
suas limitações. O relatório promove um 
sistema regulatório com um limiar para avaliar 
apenas culturas que vão além do que pode 
ocorrer naturalmente, alegando que novas 
técnicas são uma extensão da reprodução 
convencional e, portanto, os produtos são 
indistinguíveis de suas contrapartes naturais. 
Eles defendem a adaptação da legislação 
de biossegurança de um sistema baseado 
em processos para um sistema baseado 
em produtos, que descarta o uso do termo 
“biotecnologia” a partir da definição de um 
OGM. Isso removeria a capacidade de avaliar 
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todos os efeitos não intencionais associados à 
edição de genomas e suas técnicas de suporte. 
A ACB (2017) respondeu ao relatório e apontou 
que promoveu reivindicações prematuras 
da indústria de segurança e eficácia, e o 
desenvolvimento de ainda mais.

Nigéria e Quénia estão actualmente em 
processo de elaboração de regulamentos 
para edição de genomas, e foi sugerido que 
eles só podem regular aplicações SDN-3 
onde o ADN estrangeiro é intencionalmente 
inserido (Schmidt et al., 2020). A União 
Europeia e a Nova Zelândia já declararam que 
todos os organismos editados pelo genoma 
são OGMs, enquanto países pró-GM, como 
Brasil e Argentina, decidiram apenas regular 
produtos que tenham ADN estrangeiro 
inserido intencionalmente (SDN-3). Nos 
EUA, a edição de genomas ficou isenta de 
regulamentações em 2018, com aprovação 
automática em culturas consideradas 
com alterações que poderiam ter ocorrido 
naturalmente, enquanto as aplicações SDN-
3 ainda terão de passar pelo processo de 
desregulamentação aplicado aos Actuais 
OGMs (Stokstad, 2020). A China, enquanto 
lidera na pesquisa e desenvolvimento de 
edição de genomas e registo de patentes 
globalmente, ainda não estabeleceu um marco 
regulatório. Na Índia, e em vários países da 
América Latina, isso ainda está em discussão. 
Vale ressaltar que, como mencionado acima, 
as aplicações SDN-3 que inserem material 
genético estrangeiro são mais difíceis de 
alcançar, e regulamentos que excluem 
aplicações e produtos SDN-1 e -2 não estarão 
regulando a maioria dos produtos de plantas 
editados por genoma que provavelmente 
serão comercializados em um futuro próximo 
(ver, por exemplo, Schmidt et al., 2020).
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Um caso para a 
proibição da 
edição de 
genomas
Há um caso claro para proibir tecnologias como 
a edição de genomas de entrar e corromper 
ainda mais sistemas e ambientes alimentares. 
As falácias científicas que estão sendo 
exortadas em relação à edição de genomas 
são regurgitações cansadas das alegações 
iniciais feitas décadas atrás sobre os OGMs de 
primeira geração. Como resumido acima, as 
reivindicações de segurança apressadas foram 
expostas como sendo irremediavelmente 
prematuras, pois evidências de imprecisões 
e efeitos não intencionais se acumularam 
com nossa crescente compreensão de como 
essas tecnologias operam. Efeitos não 
intencionais documentados estão sendo 
mostrados paralelamente aos dos OGMs de 
primeira geração que agora são amplamente 
considerados como imprecisos, arriscados e 
incapazes de enfrentar os desafios complexos 
da produção de alimentos.

Os OGMs de primeira geração não cumpriram 
nenhuma das grandes promessas feitas, 
incluindo o combate à fome, o aumento da 
segurança alimentar e a renda dos agricultores, 
ou o apoio aos meios de subsistência dos 
agricultores. O contrário tem sido, de facto, 
experimentado na África do Sul, o único país 
do continente a comercializar um cereal 
GM de milho básico. A nação está sofrendo 
aumento da fome, deslocamento de sementes 
tradicionais e locais e falhas nas culturas, pelo 
menos em parte devido a estratégias ineficazes 
de OGM (ACB, 2016; ACB, 2020; Oxfam, 2014). A 
experiência sul-africana serve, portanto, como 
um aviso prévio para o que virá se a próxima 
era das culturas editadas pelo genoma for 
permitida a entrar nos sistemas de alimentos 
e agricultura no continente. Tais plantas de 
cultura editadas por genoma servirão a poucos 

propósitos além de substituir os OGMs de 
primeira geração que funcionaram apenas 
para aprofundar e entrincheirar a captura 
corporativa e o poder sobre os sistemas de 
sementes e alimentos no continente.

As falhas nas culturas da GM também 
têm atormentado a experiência de OGM 
em outras nações que as comercializaram, 
desde Burkina Faso, onde o algodão GM de 
qualidade inferior danificou uma renomada 
indústria de algodão, até que a cultura foi 
proibida em 2016 (ACB, 2015), para a Índia, 
onde o algodão BT teve impactos de longo 
prazo que aumentaram os custos de insumos 
dos agricultores devido à falha na protecção 
das pragas (Kranthi & Stone). , 2020). Novas 
pesquisas sobre o desastre em Burkina Faso 
mostram que, enquanto os agricultores 
familiares de Burkinabe foram atingidos com 
perdas de milhões de dólares, a Monsanto, 
por outro lado, beneficiou-se do pagamento 
inflado, independentemente do desempenho 
da tecnologia (Luna et al., 2020). O mais 
alarmante é que a Monsanto lucrou mais do 
que foi acordado em seu contracto, e não foi 
sobrecarregada com nenhum dos riscos – isso 
foi repassado aos agricultores familiares. 
No entanto, a narrativa da primeira safra 
GM destinada a agricultores familiares no 
continente foi transformada em um sucesso, 
com a Monsanto – que financia centros de 
pesquisa no país – exercendo controle final 
sobre os achados da pesquisa e exagerando 
e contorcidas evidências científicas de 
estudos malconduzidos. Este exemplo de 
uma parceria público-privada liderada por 
interesses, pesquisadores e fundos dos EUA, 
expõe reivindicações de “co-propriedade” ou 
“co-desenvolvimento” com parceiros africanos 
como um encobrimento para extrair dinheiro, 
independentemente da qualidade, ou falta 
dela, de seus produtos.

As últimas análises da Índia mostram falhas 
paralelas, onde o algodão BT não aumentou 
a produção, mas contribuiu para o aumento 
dos custos de produção, e o uso de pesticidas 
ultrapassou os níveis anteriores a -2002 devido 
a surtos de pragas: todos os quais contribuíram 
para a angústia e o suicídio dos agricultores 
(Gutierrez et al., 2020; Kranthi e Stone, 2020).
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A Argentina tem sofrido aumentos acentuados 
em doenças graves, incluindo câncer de pele, 
defeitos congénitos, toxicidade reprodutiva 
e contaminação ambiental generalizada 
com os herbicidas associados ao OGM (Avila-
Vazquez et al., 2017; Avila-Vazquez et al., 2018). 
Há um consenso generalizado de que esse 
modelo de produção industrial falhou e é um 
dos principais impulsionadores da perda da 
biodiversidade (por exemplo, o IPBES 2019). 
A edição de genomas servirá apenas para 
prolongar e ficar no caminho de uma transição 
justa para sistemas alimentares genuínos e já 
bem-sucedidos, ecologicamente sustentáveis e 
socialmente justos baseados na agro-ecologia 
(IPBES-Food, 2016).

Durante um período profundamente instável 
de múltiplas crises económicas, ambientais e 
de saúde, a pressão crescente para ‘corporatizar’ 
ainda mais os sistemas alimentares africanos 
longe dos sistemas de cultivo bio diverso, 
misto, com livre troca de sementes, e sistemas 
de agricultores majoritários familiares devem 
ser duramente resistidos. Como relatado 
recentemente pelo IPES-Food (2020), a crise 
do COVID-19 destacou a condução da perda de 
habitat e a criação de condições de doenças 
por sistemas industrializados, e as cadeias de 
suprimentos globais e a agricultura orientada 
à exportação são altamente vulneráveis. A boa 
nutrição também é fundamental para apoiar 
a resiliência humana contra doenças como o 
COVID-19 (Lancet, 2020), com aumentos em 
doenças não transmissíveis exacerbadas pela 
ocidentalização de dietas que promovem 
a dupla carga da obesidade e desnutrição, 
e subsequentes comorbidades COVID-19 
(Tydeman-Edwards et al., 2018).

Os riscos acima mencionados da edição 
de genomas e sua centralidade aos 
argumentos para continuar nesse caminho 
destrutivo e industrializado, sugerem que 
sua comercialização imitaria experiências de 
OGM de primeira geração, e, portanto, deve 
ser recebida com resistência. Os governos 
não devem cair em um hype infundado e não 
científico, mas, em vez disso, tomar cuidado 
com as lições dos OGMs de primeira geração, 
garantindo uma legislação de precaução que 
possa proteger os cidadãos e o meio ambiente 
dos riscos da GE.
.

Considerações e 
desafios para
avaliação de 
riscos
Se as proibições não puderem ser 
implementadas, será vital, no mínimo, 
implementar regulamentos robustos e 
vigorosos que aderem fielmente ao princípio 
da precaução e à abordagem preventiva. 
Tais regulamentos precisam ser aplicados a 
todas as aplicações de edição de genomas 
(SDN-1, -2 e -3). Tal abordagem de precaução 
requer protocolos e processos actualizados 
de avaliação de riscos que capturem os riscos 
associados aos processos de GE, bem como ao 
produto final, para minimizar riscos à saúde 
humana e ao meio ambiente.

Uma avaliação dos efeitos pretendidos e 
não intencionais do processo genético, bem 
como do traço genético, seria necessária para 
detectar efeitos não intencionais. Por exemplo, 
informações para detectar alterações dentro 
e fora do alvo seriam necessárias ao nível do 
genoma, epigenome, proteoma e metabolome, 
para detectar quaisquer mutações genéticas 
e/ou produção de novas proteínas, metabólitos 
e toxinas. A questão dos efeitos fora do alvo 
exigirá uma análise mais detalhada do que os 
protocolos actuais permitem, onde o foco está 
em grande parte na detecção de alterações 
em locais-alvo, dentro do domínio do conceito 
de “equivalência substancial”. A edição de 
genomas afasta o foco de avaliar o local de 
destino sozinho, o que é vital para capturar 
efeitos fora do alvo. A nova produção de RNA, 
peptídeos ou metabólitos, e modificações na 
codificação, bem como regiões de ADN não 
codificadas, também representam desafios, 
considerando que tais alterações podem 
ocorrer em locais desconhecidos do genoma. 
Qualquer alteração composicional pode 
ser mais sútil e difícil de detectar do que 
distúrbios agronómicos, como rendimento 
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ou crescimento. Propostas para incorporar 
técnicas globais de perfil ‘omicos’ podem 
abordar alguns dos desafios na detecção de 
tais efeitos não previstos.

Avaliar os efeitos da destruição, ou 
“nocautear” um gene (SDN-1) também 
requer um afastamento da abordagem de 
equivalência substancial, que envolveria a 
avaliação de toxicidade potencial ou efeito 
não intencional de um gene introduzido. 
Nesses casos, estabelecer métodos para 
avaliar os efeitos de toda a planta, em vez 
do traço introduzido, é mais pertinente 
(Agapito-Tenfen et al., 2018). Devido à grande 
variedade de traços potenciais que podem 
ser desenvolvidos, em comparação com os 
poucos desenvolvidos com a GE de primeira 
geração, a avaliação de risco também pode 
precisar considerar uma gama mais ampla de 
características do que as introduzidas pelos 
OGMs de primeira geração. Avaliar os traços 
em si torna-se, assim, outra consideração 
importante, especialmente considerando 
que muitas características serão alcançadas 
usando múltiplas combinações de alterações 
genéticas. O aumento do escopo de espécies 
que poderiam ser modificadas pela edição de 

genomas também se afasta da experiência 
regulatória que, até o momento, está focada 
em algumas culturas de cereais e óleo.

O desenvolvimento de organismos 
transgénicos não intencionais também 
destaca a importância da inclusão de um 
sistema regulatório baseado em processos. 
Tais inserções não teriam sido detectadas 
apenas sob avaliação baseada em produtos, 
onde os organismos só são regulados se o 
traço que está sendo introduzido for novo, 
independentemente do processo utilizado 
para gerá-lo. Tais achados também ilustram 
que as tentativas de excluir o SDN-1 e -2 da 
regulamentação da biossegurança com base 
em produtos resultantes que não possuem 
ADN estrangeiro é uma suposição que deve ser 
verificada com uma avaliação rigorosa.

Os desafios para o monitoramento pós-
lançamento também surgem como resultado 
dos métodos de detecção mais complexos 
que serão necessários para produtos editados 
por genoma, onde o material transgénico 
não é inserido. Nesses casos, o conhecimento 
prévio das modificações introduzidas seria 
exigido dos desenvolvedores para auxiliar 
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no monitoramento, detecção e rotulagem 
dos esforços, a fim de garantir a escolha do 
consumidor. Os proponentes muitas vezes 
pressionam a alegação de que os organismos 
editados são indetectáveis e, portanto, não 
podem ser regulados devido à falta de material 
genético introduzido e porque, supostamente, 
as mudanças são paralelas às mutações 
naturais. No entanto, um método de detecção 
de código aberto foi publicado recentemente 
para a canola da CIBUS (Chhalliyil et al., 2020), 
e especialistas em detecção detalharam como 
é realmente possível detectá-los. Ironicamente, 
a CIBUS, em resposta a esta publicação, 
afirma (GMWatch, 2020) que a característica 
da canola era na verdade uma mutação não 
intencional que surgiu acidentalmente em 
laboratório como resultado do processo de 
bagunça instável, como retransmitido acima, 
o que muitas vezes resulta em mutações não 
intencionais.

Além disso, um sistema regulatório que vai 
além da avaliação justa de riscos também é 
fundamental para avaliar as preocupações 
sociais e éticas mais amplas levantadas pela 
edição de genomas (Myskja & Myhr, 2020), 
como o potencial de impactar negativamente 
os sistemas de sementes dos agricultores 
e seus meios de subsistência, como já 
experimentado em Burkina Faso com algodão 
GM (ACB, 2015), aumentando a privatização 
dos alimentos e facilitando a biopirataria 
das culturas indígenas. Uma rigorosa 
responsabilidade e provisões de reparação com 
base nela será indispensável. Considerações 
relativas à supervisão regulatória sobre 
pesquisa laboratorial é outro desafio que 
pode precisar ser enfrentado. O trabalho da 
GM em instituições de pesquisa dos EUA foi 
exposto por violar directrizes que exigem que 
os pesquisadores obtenham aprovações de 
segurança para o trabalho da GM (Hammond, 
2020). O inventor da técnica de edição de 
genomas, TALENs, que trabalha em apoio à 
empresa de edição de genomas Calyxt, gerou 
dezenas de espécies de culturas editadas que 
só vieram à tona quando uma patente foi 
registada em parte da pesquisa. Este tipo de 
investigação sem restrições com técnicas que 
estão a aumentar o âmbito das espécies que 
podem ser modificadas só pode ser atendida 
com uma supervisão robusta.

Conclusão
A ideia de que precisamos apressar a 
legislação para permitir a entrada de produtos 
“revolucionários” nos mercados não é 
suportada por evidências da segurança ou 
eficácia da edição de genomas para gerar 
características úteis. A edição de genomas 
e outras novas técnicas ge estão longe de 
ser revolucionárias. Evidências sugerem 
que sua comercialização serve pouco 
mais do que revigorar um modelo falido 
da agricultura industrial ‘corporatizada’. À 
medida que o mundo se torna consciente 
dos efeitos devastadores dessa expansão 
na saúde humana e planetária, pedimos 
uma ruptura limpa da continuação 
desse modelo, uma rejeição dessa nova 
tecnologia e um movimento em direcção 
a um sistema alimentar equitativo, 
seguro e sustentável para todos.
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