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O termo “Low Level Presence” foi adotado oficialmente pela primeira vez ainda em 2008 pelo 

Codex Alimentarius através do Guia Codex para a Condução de Avaliação de Segurança Alimentar dos 

Alimentos Derivados de Plantas DNA recombinante (CAC / GL 45-2003) com o objetivo de distinguir a 

situação de Low Level Presence da definição de Presença Adventícia, uma vez que tal definição possui 

atualmente muitos significados. O termo Low Level Presence ou LLP foi adotado para descrever a 

presença não intencional, em baixos níveis, de material vegetal transgênico que possui aprovação em 

pelo menos um país, mas ainda não recebeu a aprovação no país de importação. 

Trata-se de um termo relativamente novo que começa a chamar a atenção de produtores, 

desenvolvedores, traders e outros stakeholders na medida em que cresce a adoção e uso de 

biotecnologia e o comércio global de sementes. Cabe ressaltar que o mercado mundial de sementes 

saltou de US$ 13,2 bilhões em 1979 para US$ 42 bilhões em 2010 enquanto o volume de “Counter Season 

production” aumentou quase 20 vezes nos últimos anos. Em 2011 a área plantada com biotecnologia foi 

de 160 milhões de hectares sendo que aproximadamente 25% desses foram plantados com tecnologias 

piramidadas ou “stacked products”. A previsão é que até 2015 existam aproximadamente 125 eventos 

comerciais de culturas geneticamente modificadas no mercado global, sendo que metade desses devem 

vir de empresas asiáticas focadas principalmente em atender demandas especificas dos mercados 

domésticos, fato que pode gerar um aumento expressivo das chamadas “isolated foreign approval” 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Eventos com aprovação comercial e em pipelines ao redor do mundo 

Espécie 
Comercial 

2008 

Comercial 

Pipeline 

Regulatório 

Pipeline 

P&D 

Pipeline 

Total 

2015 

Soja 1 2 4 10 17 

Milho 9 3 5 7 24 

Canola 4 0 1 5 10 

Algodão 12 1 5 9 27 

Arroz 0 1 4 10 15 

Batata 0 0 3 5 8 

Outros 7 0 2 14 23 

Total 33 7 24 61 124 

Nota: O total do numero de eventos em culturas em 2015 representa um limite superior, uma vez que até 2015 possa haver descontinuação comercial 

ou legal de algum evento. Entretanto traços dos eventos poderão ainda ser encontrados em amostras comerciais, e por isso representam um problema 

de LLP caso não esteja autorizado.  

Fonte: Stein e Rodriguez-Cerezo, JRC – Scientific Techical Reports.  
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Problema semelhante às chamadas “isolated foreign approval” ocorrerá em países que 

provavelmente nunca terão eventos aprovados comercialmente, mesmo sendo muitas vezes 

consumidores de commodities e grandes importadores de grãos e sementes. Vale destacar que a maioria 

dos eventos presentes hoje nas principais lavouras comerciais foram desenvolvidos por empresas 

americanas ou europeias com o objetivo de atender não somente seus mercados locais como também 

atender mercados em expansão como América do Sul, América Central e Ásia.  

Tal cenário aliado as diferenças existentes entre os sistemas regulatórios dos países potencializam 

situações de aprovações assíncronas e consequentemente de Low Level Presence. A grande maioria dos 

países ainda não desenvolveu uma regra clara ou uma política no caso de situações que envolvem LLP o 

que pode gerar barreiras ao comércio, principalmente quando se sabe que inexistem regulamentações 

harmonizadas nos principais países importadores e exportadores para tratar do assunto. 

Caso não exista uma harmonização de conceitos, mas principalmente de procedimentos entre os 

países quanto ao estabelecimento de politicas transparentes em situações de LLP, quaisquer vestígios de 

material geneticamente modificado não autorizado poderá a levar à sua rejeição e a interrupção do 

comércio entre os países ("Politica de Tolerância Zero"). 

A indústria de sementes tem feito esforços significativos no gerenciamento da integridade do 

produto através de processos de produção com base em práticas de gestão, utilizando sistemas de 

controle de qualidade com o objetivo de reduzir a incidência de situações de LLP e assim facilitar o 

comércio internacional de sementes. Exemplo disso é o programa Excellence Through Stewardship, 

iniciativa pioneira da indústria de biotecnologia para promover a adoção global de programas de manejo 

e sistemas de gestão da qualidade, visando a conformidade com os requisitos regulatórios dos países 

onde nos quais operam, mantendo a rastreabilidade do produto ao longo de toda cadeia, facilitando o 

fluxo no comércio e evitando interrupções no mercado internacional. 

Apesar disso, os diferentes entendimentos sobre o tema e o momento atual vivido pelos países, 

dificultam ainda mais a criação de políticas, uniformes e transparentes, sobre LLP, o que pode restringir a 

liberdade de operação da indústria de sementes e adicionar custo aos produtos finais, impactando a 

disponibilidade dos mesmos para os agricultores. Enquanto países como Canada e Estados Unidos 

possuem uma política clara e estruturada com relação a biossegurança, outros países, importantes 

players no mercado, estão em processo de construção de seus marcos regulatórios na área de 

biossegurança, e qualquer iniciativa de iniciar uma discussão em relação uma provável harmonização ou 

politica de Low Level Presence, parece muitas vezes longe de se tornar realidade.  

No caso brasileiro, a regulação pública em matéria de biotecnologia é realizada, atualmente, por 

meio da Lei 11.105 de 24 de março de 2005, além de diversos instrumentos normativos publicados pela 

CTNBio - Comissão Técnica de Biossegurança. Trata-se de uma instância colegiada multidisciplinar cuja 



finalidade é prestar apoio técnico consultivo e assessoramento ao Governo Federal na formulação, 

atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa a Organismos Geneticamente 

Modificados, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos 

referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que 

envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, 

armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados. 

Além de ser um setor fortemente regulado, a área de biossegurança no Brasil é composta por 

mecanismos de regulação privada, códigos de ética, controles de qualidade internos realizados pelas 

próprias empresas, instrumentos normativos de controle externo, além de mecanismos de 

monitoramento pós-liberação comercial. As autorizações comerciais de eventos biotecnológicos são 

realizadas “caso a caso” e estruturado com base no sistema de análise do risco. Em síntese, no Brasil, 

todo o processo de desregulamentação de um OGM é considerado de forma singular e deve ser provado 

por meio de um procedimento complexo e rigoroso. 

Apesar disso a Comissão Técnica de Biossegurança tem trabalhado de forma bastante ágil nos 

últimos anos e atualmente existem no Brasil cinco diferentes eventos aprovados comercialmente para a 

cultura da soja, dezoito para a cultura do milho, nove para a cultura do algodão e um evento para o 

feijão, sendo que grande parte das aprovações são referentes a tecnologias piramidadas (tabela 2).  

 

Tabela 2 – Eventos com aprovação comercial no Brasil.  

Soja Aprovação Comercial 

GTS-40-3-2 – Roundup Ready   1998 

BSP-CV127-9 - Cultivance   2009 

A-2704-12 - Liberty Link   2010 

A 5547-127 – Liberty Link   2010 

MON 87701 x MON 89788 – Intacta        2010 

 

Algodão Aprovação Comercial 

MON 531 - Bolgard I 2005 

LLCOTTON25 – Liberty Link 2008 

MON 1445 – Roundup Ready 2008 

281-24-236/3006-210-23 Widestrike 2009 

MON 15985 - Bolgard II 2009 

MON 531 x MON 1445 2009 

GHB 614 – GlyTol 2010 

GHB 119 x T 304-40 – TwinLink 2011 

MON 88913 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Milho Aprovação Comercial 

T25 – Liberty Link 2007 

MON 810 - YieldGard 2007 

Bt11 2008 

NK 603 - Roundup Ready 2 2008 

GA21 2008 

TC 1507 - Herculex 2008 

MIR162 - Viptera 2009 

MON 810 x NK603 – YieldGard/RR2 2009 

Bt11 x GA21 2009 

MON 89034 – YieldGard VT Pro 2009 

TC1507 x NK603 2009 

MON 89034 x NK 603 – YieldGard VT Pro 2010 

Bt 11 x MIR 162 x GA21 2010 

MON 88017 - YieldGard VT 

Rootworm/RR2 
2010 

MON 89034 x TC 1507 x NK 603 2010 

TC 1507 x MON 810 x NK 603 2011 

TC 1507 x MON 810 2011 

MON 89034 x MON 88017 2011 

 

Feijão Aprovação Comercial 

EMBRAPA 5.1 2011 

 

Fonte: Agrobio/CTNBio, 2012.  



 

Vale ressaltar que algumas tecnologias aprovadas visam atender a demandas especificas para a 

agricultura brasileira e provavelmente não serão submetidas para aprovações em outros países, como é o 

caso do feijão geneticamente modificado resistente ao vírus do mosaico dourado do feijoeiro (Bean 

golden mosaic vírus - BGMV), evento de transformação da Embrapa. E assim como a maioria dos países 

geradores de biotecnologia, a tendência é nos próximos anos novas aprovações aconteçam e cheguem ao 

mercado cada vez mais rápido, o que a reforça ainda mais a necessidade de se estabelecer políticas sérias 

e transparentes em relação à Low Level Presence. 

Em 2004 o Brasil enfrentou um grande desafio ao se deparar com a primeira situação de Low 

Level Presence. Existiam poucas informações disponíveis sobre o tema e o Brasil estava ainda 

consolidando seus marcos regulatórios na área de biossegurança. O que hoje esta muito claro e definido 

como LLP, foi tratado e internalizado, aquele momento, como Presença Adventícia. Naquele mesmo ano 

foi detectado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a incidência de traços dos 

eventos CP4-EPSPS e CRY 1AC em lotes de sementes de algodão, embora até o momento não existisse 

qualquer aprovação para evento geneticamente modificado em algodão junto ao órgão competente 

(CTNBio).  

Coube a Associação Brasileira de Sementes e Mudas – ABRASEM elaborar um Parecer Técnico 

sobre a questão, requerendo que a CTNBio se pronuncie em caráter de urgência, através de Resolução 

que estabelecesse normas para definir um limite de até 1% (um por cento) no caso de presença 

adventícia de eventos de modificação genética, que já tivessem sido aprovados em outros países, em 

lotes de sementes de algodão convencional destinadas ao cultivo comercial. Dentre os principais 

argumentos utilizados no parecer fundamentado pela ABRASEM estava a certeza de que as questões que 

envolviam aspectos relacionados à biossegurança dos produtos, já haviam sido avaliadas por diferentes 

órgãos competentes de diversos países e, portanto, já haviam passado por rígidos processos de 

desregulamentação. Além disso, ficava claro no parecer da ABRASEM que de o estabelecimento de um 

limite pela CTNBio não poderia configurar uma decisão de aprovação dos eventos para a cultura do 

algodão, mas sim uma decisão que consideraria como sementes certificadas convencionais, lotes de 

sementes que apresentassem níveis de até 1% de presença adventícia de eventos de modificação 

genética. 

Em 18 de novembro de 2004 durante a 83ª Reunião Ordinária, a CTNBio apreciou e emitiu 

Parecer Técnico Prévio Conclusivo para o pleito da ABRASEM estabelecendo um limite máximo de 1% de 

presença adventícia de eventos de transformação genética, já aprovados em outros países, em sementes 

de algodão convencional. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento internalizou a decisão da 

CTNBio através do Anexo I da Instrução Normativa Nº. 25, de 16 de dezembro de 2005 que estabelece os 



padrões de identidade e qualidade para produção e comercialização de sementes de algodão. Vale 

ressaltar que apesar do limite para “presença adventícia” constar hoje nos padrões de sementes de 

algodão definido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, toda análise e tomada de 

decisão que envolvia a situação de LLP foi realizada através da Comissão Técnica de Biossegurança. E 

Portanto, qualquer política que o Brasil venha a estabelecer em relação à LLP, deverá necessariamente, 

ser discutida e analisada pela CTNBio.  

Assim como Brasil, países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile e México estão 

também buscando um entendimento comum e soluções práticas no caso de situações que envolvam LLP. 

Aliada aos sistemas de controle de qualidade adotados pelas empresas a adoção dos padrões de 

qualidades para a produção de sementes já existentes nos diferentes países e a utilização de normas 

internacionais como da OCDE e AOSCA parecem ser o melhor caminho a ser seguido. Além disso, a 

maioria dos países tem apoiado iniciativas e esforços internacionais como da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), International Seed Federation (ISF) e Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) na criação de fóruns e grupos de trabalho que 

abordem o tema de Low Level Presence. É nesse sentido que o documento final a ser produzido pelo 

“OECD Working Group on the Harmonization of Regulatory Oversight in Biotechnology” é 

particularmente importante. O documento apresenta exemplos de experiências prévias dos países em 

relação ao tema e se propõe a estabelecer diretrizes internacionais de avaliação de risco ambiental para 

situações de LLP, utilizando como ferramenta conceitos de familiaridade entre proteínas, interações entre 

a cultura e “trait” e avaliação dos níveis de exposição. Além disso, o documento reforça a necessidade de 

que a mitigação proposta deva ser proporcional ao risco identificado. 

Exemplos como estes nos mostram que é possível existir uma agenda pró-ativa entre o Governo e 

a iniciativa privada no sentido de mover a discussão de pré-julgamentos, aspectos filosóficos e/ou 

acadêmicos para a definição de procedimentos práticos operacionais com vistas a criar uma política 

regulatória transparente, previsível e adequada, evitando assim barreiras injustificadas ao comércio e ao 

desenvolvimento da biotecnologia. 


