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FORUM DE COMPETITIVIDADE EM NANOTECNOLOGIA 
Contribuições 

GT-Marco Regulatório 
 

1. Introdução 
 
Este documento tem por objetivo sistematizar as informações provenientes das reuniões ocorridas ao 
longo do ano de 2010 pelo Grupo de Trabalho- Marco Regulatório participante do Fórum de 
Competitividade em Nanotecnologia. O documento é constituído por uma secção onde as principais 
definições e questionamentos relativos à Nanotecnologia são discutidos, seguido da proposta de 
algoritmo para a classificação de um produto como nanomaterial e, finalmente, das sugestões 
elaboradas como resultados das reuniões do GT. 
 

2. Definições 
 
2.1 Qual a definição de nanotecnologia?  
 
O Grupo de trabalho adotou a definição da ISO TC 229. 
 
 “Nanotechnology Standardization in the field of nanotechnologies that includes either or both 
of the following: 
 
1. Understanding and control of matter and processes at the nanoscale, typically, but not 
exclusively, below 100 nanometers in one or more dimensions where the onset of size-
dependent phenomena usually enables novel applications, 
 
2.Utilizing the properties of nanoscalematerials that differ from the properties of individual 
atoms, molecules, and bulk matter, to create improved materials, devices, and systems that 
exploit these new properties.” 
 

 
 

2.2 Definindo um setor da economia, onde se estabelece a etapa de nanotecnologia 
na cadeia produtiva? 

 
A etapa de produção nanotecnológica se insere no setor secundário da economia, em qualquer das 
suas cadeias produtivas, entre a produção da matéria-prima pelo setor primário e o produto de venda 
ao consumidor. 
 

2.3 Como se conceitua um nanomaterial? 
 
A definição de nanomaterial adotada pelo Grupo de Trabalho foi a da ISO/TR 12885-2008: 
nanomaterial engenheirado é um material nanoestruturado e/ou é o que contém nano-objetos. 
 

2.4 Qual o cenário brasileiro atual de regulação e como este se relaciona com o 
internacional? 

 
Na atualidade o momento é de definições tanto no cenário internacional como nacional. Não existem 
leis específicas para nanotecnologia (ausência de “nanolaws”). O avanço das aplicações dos 
materiais nanoestruturados em diversos setores da economia gerando uma gama produtos que 
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alcançaram o mercado, aliado ao fato de que a opinião pública tem tomado conhecimento destas 
novas “nanotecnologias” tem impulsionado as discussões. Outro determinante da necessidade de 
regulação é o econômico, pois o quesito regulatório é muitas vezes é ponderado pelas empresas no 
momento definição do uso de novas tecnologias. 
 
Até o momento vários produtos de base nanotecnológica já se encontram no mercado, tanto 
internacional com brasileiro, os registros vêm sendo possíveis empregando as legislações vigentes. 
Evidentemente, é necessário mencionar que o panorama atua é de indefinições, pois muitas vezes 
um determinado que chega ao mercado contém sistemas nanoestruturados, mas o fabricante não os 
declara. Outras vezes, não existe nanotecnologia nos produtos e o fabricante declara haver. 
 
Neste sentido caberia a questão, estaria a nanotecnologia “escapando” da regulação? Na verdade a 
discussão está na ordem do dia. Alguns alegam a necessidade urgente de legislação específica para 
a nanotecnoologia. Em paralelo, há também o posicionamento de que a legislação vigente seria 
aplicável para regular as nanotecnologias, sobretudo para aquelas pertinentes aos setores 
econômicos relacionados à produtos e processos destinados à saúde humana (para as quais a 
legislação existente é bastante rigorosa e baseada em premissas técnicas estritas).  
 
Independentemente do posicionamento o que é razoável considerar nas ações a serem adotadas é 
que necessariamente a regulação deverá ser pautada por parâmetros técnicos metrológicos. 
 
 

2.5 Quais os desafios e gargalos a serem transpostos em relação à regulação? 
 

Em termos de nano-regulação há sem dúvida vários desafios e gargalhos e serem sobrepujados, 
visando o objetivo final de atestar a segurança dos produtos à saúde humana, ao ambiente e ao 
trabalhador. Em paralelo, há também o interesse de incrementar a área e o desenvolvimento 
tecnológico em vários setores produtivos, de forma a que mais produtos inovadores sejam 
produzidos, gerando riqueza e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Há, portanto, 
necessidade de know-how técnico, ponderação e bom senso.  
 
É importante destacar o caráter múltiplo da nanotecnologia. Sob este conceito existe uma gama de 
muitas diferentes tecnologias, as quais geram materiais em nanoescala que apresentam 
propriedades diferentes entre si, as quais são decorrentes de sua composição química, organização 
supramolecular, tamanho, estado físico de apresentação e método de produção, entre outros 
aspectos. Em decorrência destas diferenças é possível inferir comportamentos diferentes destes 
nanomateriais quanto aos impactos biológicos e ambientais. A título de exemplo para ilustrar este 
cenário, pode-se comparar os lipossomas e os nanotubos de carbono. Os primeiros são fabricados à 
base de fosfatidilcolina, uma matéria-prima originada da soja e cuja presença é endógena em muitos 
organismos vivos. A estruturação deste material em lipossomas, vesículas bi- ou multicamadas 
fornece interessantes carreadores de fármacos, seguros, cuja biolabilidade assegura sua segurança. 
Há mais de 25 anos estas nanovesículas têm sido comercializadas para a veiculação da anfotericina 
B; o medicamento resultante é muito mais eficaz e seguro que o convencional. No outro exemplo, 
consideramos o caso de nanotubos de carbono de parede simples. Há dados científicos que relatam 
de sua toxicidade pulmonar e capacidade de gerar de radicais livres (Lam ET AL., Toxicological 
Sciences 77, 126-134 (2004), Nel et al. "Toxic Potential of Materials at the Nanolevel". Science 311 
(5761): 622–7). 
 
O participante do GT Guilherme F. B. Lenz e Silva faz o seguinte comentário: 

“A criação de um marco regulatório capaz de ser efetivo no controle do uso, aplicação, manuseio, de forma 
a dar garantias de segurança aos consumidores, funcionários/empregados e às empresas, poderá permitir 
a inovação em produtos, dispositivos sem burocratizar demasiadamente ou coibir o desenvolvimento sem 
colocar em risco os vários elementos da cadeia produtiva e usuários finais. Os gargalos são baseados 
especialmente na baixa ou fraca regulamentação de todo o setor de produtos químicos no Brasil, 
independentemente se há componentes ou compostos nanoparticulados ou não. Deve-se diferenciar o 
controle dos materiais intermediários e dos produtos finais, quando o nanomaterial incorporado passa a 
estar integrado ao produto ou novo material, não havendo o mesmo risco à saúde ou ao meio ambiente.” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_%28journal%29
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O principal gargalo, a partir da globalização, e isso se aplica a qualquer cadeia, é compatibilizar a 
legislação nacional com a estrangeira. 
 

2.6 Quais os riscos envolvidos na cadeia produtiva? 
 

Para cada nova rota tecnológica inserida em uma cadeia produtiva, sempre haverá a necessidade de 
avaliação de risco/segurança em dependência do tipo de inovação técnica/materiais empregados. No 
caso da nanotecnologia, devido ao seu caráter múltiplo há necessidade de avaliações específicas.  
 
Os riscos são distintos em cada etapa produtiva, quando do manuseio, da produção, da incorporação 
e/ou da degradação do nanomaterial ou do produto contendo nanomaterial (is). O risco principal é a 
contaminação através da dispersão aérea, seguido pelo contato (pele e mucosas) e por último por 
ingestão acidental. Há também, riscos de contaminação ambiental (dispersão de materiais 
particulados) decorrente da degradação dos produtos ou mesmo acidentes (vazamento) de produtos 
e/ou falha no sistema de gestão e controle ambiental. Em relação aos trabalhadores, potencialmente, 
os riscos serão decorrentes, principalmente da exposição a nanopartículas, que apresentem grande 
capacidade de penetração em vários órgãos do corpo. 
 
Provavelmente existirão cadeias produtivas em que o risco associado às nanotecnologias não 
deferirão de outras, associadas às tecnologias estabelecidas e reguladas. Outros setores, por sua 
vez, necessitarão de novos parâmetros metrológicos para assegurar a segurança do consumidor, 
trabalhador e ambiental.  
 
O setor farmacêutico, tomado com exemplo, normalmente apresenta requisitos bastante estritos, 
tanto em relação à segurança dos produtos, ambientes fabris e saúde do paciente e do trabalhador, 
bem com impacto ambiental. Neste cenário, é possível (e já realidade para a produção de alguns 
nanomedicamentos) que estes materiais, ambientes e legislação atendam os quesitos para garantir a 
segurança, eliminando risco de novos nanoprodutos farmacêuticos. Evidentemente, que dado o 
caráter inovador da nanotecnologia (novos e sofisticados tipos de nanopartículas são constantemente 
desenvolvidos) e das diversas potencialidades de usos, é realista inferir que uma abordagem de 
avaliação de risco caso- a caso seja pertinente, de acordo com as propriedades físico-químicas das 
partículas. 

 
 

2.7 Estabeleça um paralelo entre a regulação e a competitividade do setor 
econômico selecionado (a) local e (b) global. 

 
Localmente a regulação é quase inexistente. De uma forma geral deve-se buscar com parcimônia a 
regulação do setor (produtivo, P&D, etc.) buscando um ponto de equilíbrio minimizando os riscos à 
saciedade e maximizando o desenvolvimento científico e a inovação tecnológica.  
 
Em termos globais vários países como EUA, Canadá, Japão e a EU têm trabalhado junto de suas 
agências de regulação, de fomento à pesquisa, proteção ambiental e saúde do trabalhador com a 
sociedade, academia e empresas ligadas com atividades envolvendo o uso, manuseio e aplicação da 
nanotecnologia. A webpage na Internet www.nanotech.law.asu.edu/ apresenta um interessante 
levantamento do cenário mundial em termos de nanoregulação. Trata-se de um sítio no qual pode-se 
encontrar anexados os principais documentos referentes á nanoregulaçao nos diferentes Países e 
blocos econômicos. 
 
 

2.8 Quais são os indicadores de qualidade desse insumo ou produto 
nanotecnológico? 

 

http://www.nanotech.law.asu.edu/
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Muitas organizações científicas ou forças-tarefas governamentais têm recomendado fortemente que 
toxicologistas caracterizem adequadamente as propriedades físico-químicas das nanopartículas. No 
entanto, muitas vezes esta recomendação é inconsistente ou ineficaz por não haver uma priorização 
de quais são, de fato, as características físico-químicas prioritárias capazes de afetar a segurança ou 
determinar a potencial toxicidade das mesmas

1
. Estas propriedades físico-químicas influenciarão os 

riscos envolvidos, não somente na cadeia produtiva como ao consumidor. Uma análise dos trabalhos 
científicos publicados até o momento indica que as propriedades abaixo citadas são as mais 
relevantes neste quesito, devendo ser as prioritárias para a análise de risco. 
 
- Tamanho das partículas e distribuição de tamanho; 
- Via de exposição/administração; 
- Labilidade em meios biológicos ou ambiente; 
- Estrutura cristalina; 
- Estado de agregação; 
- Composição / revestimentos de superfície; 
- Reatividade de superfície; 
- Método de síntese/ fabricação; 
- Pureza da amostra; 
- Volume de produção. 
 

Na atualidade uma nova ciência tem emergido, a Nanotoxicologia, uma sub-área da 
Nanotecnologia. A Nanotoxicologia estuda da interação de nanoestruturas com sistemas biológicos, 
com ênfase na elucidação da relação entre as propriedades físicas e químicas (por exemplo, 
tamanho, forma, química de superfície, composição e agregação) de nanoestruturas com a indução 
de respostas biológicas tóxicas. A Figura 1 sistematiza as etapas e fatores que influenciam as 
interações entre as nanopartículas e os meios biológicos. 

 

 
Figura 1. Interrelações entre as propriedades físico-químicas das nanopartículas e as respostas 
biológicas (Fischer and Chan, Current Opinion in Biotechnology 2007, 18:565–571). 

                                                 
1
 Warheit  et al., Toxicological Sciences 2008 101(2):183-185 
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2.9 O que é necessário acrescentar na Legislação vigente dessa cadeia produtiva 
para abranger os produtos nanotecnológicos? 

 
Para responder é necessário fazer o levantamento da regulação de insumos, intermediários e produtos 
químicos com base na legislação vigente por setor econômico: Indústria da transformação, Indústria 
Química, Produtos Químicos para uso industrial e Produtos Químicos para uso final, Medicamentos, 
Cosméticos, Produtos Médico-Hospitalares e Kits diagnóstico, Alimentos, Agronegócio, Eletrônica, 
Defesa e Energia, Petróleo e gás. 
 
Após o estudo e considerando as propriedades físico-químicas dos nanomateriais capazes de afetar seu 
comportamento, o estabelecimento e sistematização de um organograma da classificação dos insumos e 
produtos nanotecnológicos é necessário para consideração de seus graus de risco, eficácia e segurança. 

 
 

Sugestão de algoritmo para a classificação de um produto como nanomaterial. 
 

- Apresenta propriedades diferentes do que o mesmo material nas suas formas atômica, 
molecular ou bulk? 

- Contém nanoestruturas menores que 1000 nm? 
- Os nano-objetos são fibrosos ou têm uma dimensão preponderante? 
- Contém nanopartículas insolúveis menores que 100 nm? 
- Contém nanopartículas solúveis ou lábeis? 
- Os dados existentes comprovam a segurança do uso de nanopartículas solúveis ou 

lábeis? 
- Contém nanopartículas solúveis ou lábeis menores que 100 nm? 
- Os dados existentes comprovam a segurança das substâncias solubilizadas a partir das 

nanopartículas solúveis ou lábeis? 
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3. Proposta de Algoritmo para a classificação de um produto como nanomaterial, elaborado com 

base no algoritmo sugerido para a classificação de Nanocosméticos publicado em 2007
2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 FRONZA, T., GUTERRES, S S, POHLMANN, A. R., TEIXEIRA, H. Nanocosméticos: em direção ao estabelecimento de marcos 
regulatórios, ISBN 9788590748304. Porto Alegre : Editoração e impressão: Gráfica da UFRGS, 2007, v.1. 61 pp. 

 

São nanopartículas 
insolúveis menores que 

100 nm? 

Apresenta 
propriedades 

diferentes do que o 
mesmo material nas 

suas formas 
atômica, molecular 

ou bulk? 

não 
Não é um nanomaterial 

Contém nanoestruturas 
menores que 1000 nm? 

não 
Não é um nanomaterial 

sim 

sim 

Os nano-objetos são 
fibrosos ou têm uma 

dimensão 
preponderante? 

não 
É nanopartícula 

sim 

É nanofibra ou nanolâmina 
não 

sim Nanomaterial do tipo I 
segue legislação 

específica para grau de 
risco alto 

Nanomaterial do tipo II 
segue legislação 

específica para grau de 
risco alto 

 

Contém nanopartículas 
solúveis ou lábeis? 

Continua deste ponto 

na próxima página 
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 não 

sim 

Contém nanopartículas 
solúveis ou lábeis? 

É nanopartícula insolúvel entre 100 e 
1000 nm 

Nanomaterial do tipo III 
segue legislação 

específica para grau de 
risco médio 

não 

sim 

Os dados existentes 
comprovam a segurança 
do uso de nanopartículas 

solúveis ou lábeis? 

É nanopartícula solúvel segura 

Nanomaterial do tipo IV 
segue legislação 

específica para grau de 
risco baixo 

Contém nanopartículas 
solúveis ou lábeis 

menores que 100 nm? 
 

não 

 

sim 

Os dados existentes 
comprovam a segurança das 
substâncias solubilizadas a 

partir das nanoparículas 
solúveis ou lábeis? 

 

não 

 

sim 

Nanomaterial do tipo V 
segue legislação 

específica para grau de 
risco alto 

Nanomaterial do tipo VI 
segue legislação 

específica para grau de 
risco baixo 

Nanomaterial do tipo VII 
segue legislação 

específica para grau de 
risco médio 

É nanopartícula solúvel 
entre 100 e 1000 nm 
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Matriz de Classificação do Nanomaterial 
 
Nanoestrutura 
 

Pergunta 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Não é nanomaterial N - - - - - - - 
Não é nanomaterial S N - - - - - - 
Nanomaterial I S S S - - - - - 
Nanomaterial II S S N S - - - - 
Nanomaterial III S S N N N - - - 
Nanomaterial IV S S N N S S - - 
Nanomaterial V S S N N S N S - 
Nanomaterial VI S S N N S N N S 
Nanomaterial VII S S N N S N N N 

 
 

 Nanomateriais I, II e V seguem legislação específica para grau de risco alto 

 Nanomateriais III e VII seguem legislação específica para grau de risco médio 

 Nanomateriais IV e VI seguem legislação específica para grau de risco baixo 

 
Cabe salientar a diferença de conceitos entre um nanomaterial e um material nanoscópico (ou 

material nanométrico). O algoritmo apresentado se refere à classificação de um nanomaterial e não de 
materiais nanométricos. Um nanomaterial deve seguir o conceito apresentado acima (ISO TC229). Por 
outro lado, um material nanométrico é aquele que se encaixa em dimensão na faixa de 1 a 1000 nm, mas 
não apresenta novas propriedades ou aplicações quando comparados com a substância na sua forma 
molecular ou bulk (uma porção da matéria). 

Para deixar claro representamos a escala de medidas para nanomateriais e para objetos naturais 
(Figura 2). Os produtos nanotecnológicos são apenas os nanomateriais, que foram produzidos com 
interferência do ser humano. Os materiais nanoscópicos naturais como o DNA (largura de hélice de 2 
nm) ou a ATPsintase (10 nm de diâmetro), salientadas em círculos vermelhos na figura 2, não são 
produtos nanotecnológicos. 
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Figura 2. Escala de medidas de objetos naturais e de nanomateriais (http://cohesion.rice.edu/ CentersAndInst/CNST/ 

emplibrary/Scale%20of%20Nanotechnology.jpg). 
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4. Sugestões do GT-Marco Regulatório para o Fórum de Competitividade em Nanotecnologia 

 
 
Diagnóstico e proposição 1: 
 
Considerando a necessidade de esforços intensivos e transdiciplinares para o desenvolvimento das 
nanotecnologias no Brasil propõe-se a inclusão da Agenda Nanotecnológica nos diversos órgãos 
reguladores contemplando uma discussão técnica com representantes dos diferentes atores. 
 
 
Diagnóstico e proposição 2: 
 
Para que haja uma padronização de processos analíticos, objetivando, mormente, 
 

- a caracterização dos produtos nanotecnológicos produzidos pelo setor secundário destinados 
ao uso industrial (insumos nanotecnológicos), e 

 
- a fiscalização dos produtos nanotecnológicos produzidos pelo setor secundário destinados 

ao consumidor no mercado brasileiro, uso final, 
 
para limitar a produção e comercialização de produtos falsificados, adulterados e fraudados, e com a 
incumbência de garantir a qualidade e zelar pela manutenção das características de composição dos 
produtos nanotecnológicos, propõe-se o estabelecimento de Rede de Laboratórios para Análise de 
Qualidade de Produtos Nanotecnológicos de uso industrial e de uso final a exemplo das iniciativas 
da ANP com o Programa Nacional do Monitoramento de Qualidade de Combustíveis e da ANVISA com a 
Rede Brasileira de Laboratórios Analítico-Certificadores em Saúde, mostrando a necessidade de ação 
governamental, nesse diapasão. 
 
 
Diagnóstico e proposição 3: 
 
Considerando a saúde do trabalhador, a saúde do consumidor, o impacto ambiental e a qualidade dos 
produtos nanotecnológicos propõe-se que no estabelecimento do Marco Regulatório dever-se-á incluir a 
conceituação para fins de classificação e estabelecimento de graus de risco dos produtos 
nanotecnológicos: 
 

- perfil de tamanho de partículas (granulometria), 
- via de contato, 
- diferenciação de nanopartículas compostas de materiais insolúveis das nanopartículas de 

materiais solúveis 
- diferenciação das nanopartículas esféricas das nanopartículas fibrosas. 

 
 
Comentário do Prof. Wilson Engelmann em relação à proposição 3: 

 
“Tenho algumas ressalvas nessa forma de tipificação nos marcos regulatórios. O tempo do Direito, 

muitas vezes (ou na maioria das vezes) não consegue dar conta das rápidas mudanças da 

sociedade (nesse sentido o Tempo do Direito, OST e Leonel Severo Rocha). Com as tecnologias, 

esse cenário é fortemente desenvolvido. Colaciono aqui uma passagem do que tenho escrito sobre 

o contrato de Know-how  

““A sociedade mundial tem vivenciado, nas últimas décadas, profundas e significativas 

mudanças. Está-se diante de uma crise paradigmática transgrecional motivada pela passagem 
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da sociedade industrial para a era digital; da sociedade nacional para a sociedade global; da 

cultura unitária lógico formal cartesiana para a sociedade global transdiciplinar do conhecimento, 

dos espaços fragmentados, plurais e virtuais3. 

Essa “crise” dos paradigmas, as mudanças no modo de vida, a entrada de novos sujeitos sociais 

e a ampliação das propriedades materiais tecnológicas tendem a favorecer o aparecimento de 

“novas formas idealizadas e práticas de juridicidade”.  Esta ordenação paradigmática da cultura 

moderna, nascida na Europa Ocidental entre os séculos XVII e XIX, foi engendrada por um longo 

processo interativo de fatores, como: o modo produto capitalista, a organização social burguesa, 

a projeção doutrinária liberal-individualista e a consolidação política da centralização estatal. 

Entretanto, esta forma de pensamento que sustentou os modelos de Estado e Direitos Modernos 

tem sofrido, gradativamente, nas últimas décadas, fortes impactos provenientes do “espaço-

tempo-mundial”, expressos na conjugação de problemas ambientais sérios, na mundialização da 

economia, e nas relações intersubjetivas contratuais referentes as (novas)tecnologias, impondo-

se a construção de uma nova teoria jurídica em suas dimensões civil, pública e processual, 

capaz de contemplar o constantes e crescente aparecimento histórico de “novos direitos”. Novos 

tempos exigem novas condutas, e a relação do “mundo dos fatos” exige a superação respostas 

jurisdicionais atreladas a dicotomias surreais, a formalismos imponderáveis e justiças fictícias. O 

paradigma tradicional da ciência jurídica, da Teoria do Direito e do Direito Processual 

convencional vem sendo desafiado a cada dia em seus conceitos, institutos e procedimentos. 

“Diante das profundas e aceleradas transformações por que passam as formas de vida e seus 

modalidades complexas de saber, o Direito não consegue oferecer soluções razoáveis e 

compatíveis com os novos fenômenos complexos, tendo se mostrado inerte com seu 

equipamento conceitual defasado em relação aos avanços sociais impostos pela tecnociência e 

com a visão centrada preponderantemente na norma4. Nesse sentido a título de exemplo o 

contrato de transferência de tecnologia (Know-how) que não tem previsão legal no Código Civil”.” 

 

Por isso tudo, não com o objetivo de contrariar, mas só de expor algumas idéias que estão sendo muito 

debatidas na seara jurídica, faço essa minha ressalva. Não tenho conhecimento técnico (química, física, 

biologia etc) para afirmar, mas penso que talvez essa possa ser um método de análise que temos hoje para 

verificar se a manipulação de átomos e moléculas ocasiona riscos. Penso que possa, em futuro mais 

próximo, ter outro método mais eficaz, deixando assim, rapidamente a norma desatualizada (caso ocorra a 

tipificação desse processo de análise). 

 

Assim, talvez não fosse mais fácil, (cf as idéias dos outros questionamentos abaixo itens 11 e 12) abrir a 

legislação (tipificar um conceito jurídico indeterminado, aberto, com margem de interpretação), deixando 

                                                 
3
 MORATO LEITE, José Rubens;  WOLKMER, Antonio Carlos. Os “novos Direitos no Brasil: natureza e perspectivas. Editora 

Saraiva: 2003, p. 7. 
4
 SALDANHA,C.B; BRANDÃO, P.T; FERNANDES, T.B. Bioética e Biodireito in: CARLIN, Volnei I (org). Ética e Bioética: novo direito 

e ciências médicas. Florianópolis: Terceiro Milênio, 1998. 
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para uma pessoa do Governo (técnico, qualificado com constantes níveis de aprofundamento do tema) 

estabelecer o que há risco ou não? Talvez essa seja uma forma de inicio que oriente os técnicos, mas que 

poderá ser modificada. Portanto, trazendo ela para legislação, dificultaria temporalmente sua atualização.” 

 
 
Diagnóstico e proposição 4: 
 
Considerando a integração do Brasil com redes internacionais, seja através de intercâmbios entre 
universidades ou através de outras parcerias público-público ou público-privadas propõe-se levar em 
conta aspectos regulatórios de proteção intelectual (Agências e INPI). 
 
 
Diagnóstico e proposição 5: 
 
Considerando que diferentes cadeias produtivas podem abrigar etapas de produção industrial de insumos 
e produtos de base nanotecnológica propõe-se promover interface do Fórum de Nanotecnologia com 
outros Fóruns de Competitividade da PDP. 
 
 
Diagnóstico e proposição 6: 
 
Considerando a necessidade de levar a conhecimento de todos a nanotecnologia, visto a incipiência de 
informações, debates, palestras sobre o tema propõe-se  

- a integração no Fórum de Competitividade em Nanotecnologia para que se destine um 
olhar valorativo ao ensino sobre a transdiciplinaridade das ciência que engendram a 
produção e o processo produtivo nanotecnológico, e 

 
- a divulgação pública via Estado das questões sobre Nanotecnologia para integração 

da sociedade na discussão dos Marcos Regulatórios. 
 
 
Diagnóstico e proposição 7: 
 
Considerando fundamental  

- para criação de marcos regulatórios no Brasil e  
 

- para criação de redes de cooperação econômica para o desenvolvimento nanotecnológico, 
 
propõe-se a identificação de eventuais barreiras não tarifárias impostas por outros países (GT-
Cooperação Internacional). 
 
 
Diagnóstico e proposição 8: 
 
Considerando que a inovação nanotecnológica possa  
 

- reduzir impacto ambiental pela redução de cargas em produtos industrializados, 
 

- reduzir concentração de produtos oriundos da química fina, normalmente referências para 
precificação, nos produtos de uso final, 

 
propõe-se que o Marco Regulatório deverá possibilitar a justificativa de custo de produção pela 
inserção de nova etapa na cadeia produtiva. 
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Diagnóstico e proposição 9: 
 
Considerando  

- que no setor secundário matérias-primas extraídas e/ou produzidas pelo setor primário são 
transformadas em produtos de consumo e  

 
- que a etapa de base nanotecnológica se insere entre essas duas etapas nas diferentes 

cadeias produtivas, 
 
 
propõe-se que a Legislação para registro de produtos nanotecnológicos não deva ser específica, 
mas incluída na legislação do setor econômico ao qual pertence guardadas as particularidades 
específicas do setor. 
 
 

Comentário do Prof. Wilson Engelmann em relação à proposição 9: 
 

“A utilização dos marcos legais já existentes é uma grande possibilidade para as nanotecnologias. Seria 
redundante, criar uma nova legislação já abarcando temas que já estão tipificados. (...) Há muitos 
mecanismos legais que possibilitam o enquadramento das nanotecnologias. Nas últimas décadas, por forte 
influência das teorias européias, o legislador infraconstitucional vem legislado de forma aberta (contrariando 
o sistema anterior, que denominamos de positivismo jurídico. Normas regras; Normas fechadas que não 
abriam possibilidade de interpretação e que acabam não dando conta do desenvolvimento da sociedade) 
abrindo o tipo legal a diversas possibilidades. Essa é uma grande possibilidade para as nanotecnologias. 
 
Ex. Artigo 927 § único do Código Civil que dispõe “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”, é um ótimo exemplo. Não se fala em 
nanotecnologias, mas quando afirma “por sua natureza risco para os direitos de outrem” acabe abarcando 
as nanotecnologias. 

Outro exemplo está no artigo 54, § 3º, da Lei nº 9.605/99 que impõe a necessidade de PRECAUÇÃO, sob 
pena de crime verbis Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multas. § 1º Se o crime é culposo: Pena - 
detenção, de seis meses a um ano, e multa. § 2º Se o crime: I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria 
para a ocupação humana;  II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, 
dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população; III - causar poluição 
hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade; IV - 
dificultar ou impedir o uso público das praias; V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis 
ou regulamentos: Pena - reclusão, de um a cinco anos. § 3º Incorre nas mesmas penas previstas no 
parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.” 

 
 
Diagnóstico e proposição 10: 
 
Considerando a necessidade de qualificar pessoal técnico da Vigilância Sanitária dos estados pela 
ANVISA propõe-se sugerir um Curso de Capacitação para os técnicos da ANVISA pelo 
estabelecimento de Convênios com as Universidades. 
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Diagnóstico e proposição 11: 
 
Considerando que o Marco Regulatório deve favorecer a inovação e qualificar os produtos 
nanotecnológicos para um crescimento econômico e desenvolvimento sustentável propõe-se criar 
incentivo à inovação em nanotecnologia através da Rede SIBRATEC. 


