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INTRODUÇÃO

O

tema deste livro refere-se aos “Nanocosméticos e o Direito à Informação: construindo os elementos e as condições para aproximar o desenvolvimento tecnocientífico na escala nano da necessidade de informar o público consumidor”. Trata-se do resultado
parcial de projeto de pesquisa, com o mesmo título, que recebeu apoio financeiro da FAPERGS (Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande
do Sul), por meio do Edital 001/2013 – PQG (Pesquisador Gaúcho).
Segundo dados recentes, o Brasil vem se destacando no cenário internacional de cosméticos, com crescimento mais rápido do que o mundial. De
acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil ocupa o primeiro lugar em consumo de perfumes e o segundo em produtos capilares (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA
E COSMÉTICOS, 2011).
Neste sentido, não há como deixar de esclarecer sobre as ‘nanotecnologias’ – ou seja, uma escala que atualmente é empregada nas mais variadas áreas
científicas para criação e adaptação de inúmeros produtos, inclusive cosméticos, sendo essa descoberta “nano”, umas das mais instigantes e desafiadoras
dos últimos tempos. As nanotecnologias se encontram em diversas áreas,
como o tratamento, com relação direta à nanomedicina, a nanobiotecnologia,
os delivery systems, os variados métodos de produção, a caracterização e a
quantificação – envolvendo os métodos de separação e a avaliação morfológica – além da parte da nanotoxicológica. Verificam-se tendências tecnológicas,
as tecnologias emergentes e os desafios que esses avanços ainda trarão.
Observando um quadro de projeção para o futuro das novas tecnologias
no Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, realizado entre os anos
de 2012 e 2015, por meio da parceria entre ABDI, SEBRAE E ABIHPEC,
tendo como coordenação do ITEHPEC, e caminhando em direção ao ano
de 2020 e, depois, de 10 em 10 anos, até chegar ao ano de 2050, verifica-se a
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emergência de quatro grandes temas, como: mercado, biotecnologia, formulações e nanotecnologia.
Na projeção até 2020, se verifica a incorporação da nanotecnologia no
cotidiano da indústria cosmética. Além de se projetar o uso da nanotecnologia na entrega específica de ativos a tecidos ou tipos celulares, mudando a
forma como é realizado o desenvolvimento de cosméticos. A partir daí, em
direção a 2030 e 2040, desenham-se os impactos da nanotecnologia na área
capilar, permitindo o desenvolvimento de produtos inovadores, que mudarão
o comportamento dos consumidores. Outro cenário que se vislumbra está em
relação à medicina, como uma das principais áreas que serão impulsionadas
pelo desenvolvimento da nanotecnologia, permitindo sua posterior aplicação
na indústria dos cosméticos. Indo mais longe, em direção ao período em torno
de 2050, projetam-se as tecnologias de nanoencapsulamento, que substituirão
grande parte dos produtos baseados em tecnologia de emulsões.
Todas estas mudanças exigirão o acompanhamento da área jurídica,
construindo os marcos normativos adequados para cada uma das etapas desenhadas, fazendo-se as devidas divisões e especificações de cada uma das nanopartículas que vão sendo desenvolvidas. Ladeando esse cenário, projeta-se,
necessariamente, um forte investimento na informação do consumidor: ele
precisará saber das mudanças, os seus efeitos – positivos e negativos – permitindo uma escolha consciente dos produtos que carregam estas novidades
nanotecnológicas. Esse o escopo principal do referido projeto de pesquisa e
que permeia este livro.
O tema geral foi delimitado da seguinte forma: Pesquisar e propagar
as interfaces entre os Nanocosméticos e o Direito à Informação de forma
consciente e educativa, propondo, através de forma transdisciplinar, definir
conceitos, vantagens e possíveis riscos em relação a produtos inovadores com
bases nanotecnológicas e propor avanço na discussão em desenvolvimento de
um Marco Regulatório para produtos com escala nanométrica, de forma que
beneficie empresas e consumidores.
O problema que motivou a pesquisa e a construção deste livro é: Na economia global de hoje, as empresas cosméticas estão sob enorme pressão para
manter a lucratividade. Elas buscam novas estratégias competitivas para seus
produtos. Uma das estratégias tecnológicas inovadoras vem a ser a nanotecnologia, através do desenvolvimento e produção de nanocosméticos. Estes são
formulações de aplicação cutânea que propõe uma melhor modulação e/ou
controle de seus perfis de entrega, além de uma melhor proteção à substância
ativa. Por se tratar de uma tecnologia inovadora recente e em expansão no
Brasil, observa-se a necessidade de definir conceitos, vantagens e estudar pos-
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síveis riscos ao consumidor, assim como, de forma transdisciplinar, aproximar
as áreas do conhecimento envolvidas, como o Direito e a Farmácia, buscando
construir os elementos que consigam embasar o exercício do direito à informação de que o consumidor é titular. Assim sendo, sob quais condições se
podem construir elementos científicos capazes de serem ensinados ao público
consumidor leigo, buscando concretizar o direito à informação, constitucionalmente assegurado, em relação às nanotecnologias e aos nanocosméticos?
Com o intuito de responder ao problema, elencaram-se os seguintes objetivos:
a) objetivo geral:
Estudar os elementos e as condições para aproximar o desenvolvimento
tecnocientífico na escala nano da necessidade de informar o público consumidor por meio das interfaces farmacêuticas e jurídicas entre os Nanocosméticos
e o Direito à Informação.

b) objetivos específicos:
1. Revisar as pesquisas desenvolvidas até o momento com o emprego das
nanotecnologias na área dos cosméticos;
2. Mapear as principais publicações nacionais e internacionais e procurar
avaliar os sobre benefícios e riscos dos nanocosméticos para o consumidor;
3. Avaliar as iniciativas regulatórias em andamento sobre as nanotecnologias
e os nanocosméticos, levando em consideração especialmente produções
normativas não estatais;
4. Investigar e sistematizar as normas técnicas e jurídicas vigentes sobre cosméticos, os quais poderiam ser adotados para a regulação dos nanocosméticos;
5. Construir os elementos adequados para viabilizar o exercício do direito
à informação científica dos benefícios e riscos das nanotecnologias e o
modo como são aplicadas aos cosméticos, buscando construir alternativas
para esclarecer o público consumidor não especialista no assunto, através
de palestras e cartilhas educativas.
Sabe-se que, com o surgimento das nanotecnologias no mundo e consequentemente na vida do ser humano, avanços e criações passaram a se desenvolver nesta escala, despertando um sedutor interesse por essas invenções
e ao mesmo tempo suplantando uma apreensão quanto aos possíveis riscos
advindos deste “domínio” da técnica.
Muito embora para alguns leitores a nanotecnologia possa parecer algo
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distante, ela está muito mais próxima do que se imagina, eis que produtos
que apresentam esta tecnologia acabam fazendo parte do dia a dia dos seres
humanos, sem muitas vezes estes terem conhecimento.
A utilização da tecnologia nano pode ser encontrada em inúmeros produtos como xampus, cremes para a pele, artigos de vestuário, alimentos, embalagens, produtos tecnológicos, entre muitos outros. Cumpre observar que
as nanotecnologias vêm sendo aplicadas nas mais variadas áreas e tecnologias.
Especialmente na área farmacêutica (que integra o escopo do referido projeto
de pesquisa, que aproxima os Cursos de Direito e de Farmácia da Unisinos),
os produtos de base nanotecnológica têm sido comercializados principalmente em cosméticos, tendo os nanocosmético como foco, os produtos designados
à aplicação na pele do rosto e corpo, como os protetores solares e produtos
com efeito retardante do envelhecimento.
De acordo com uma avaliação realizada pelo Comitê Científico de Produtos ao Consumidor da Comissão Europeia1, existe a preocupação quanto
aos possíveis riscos advindos com a utilização de nanocosméticos, pois representam o uso de nanoestruturas com partículas que possuem ínfimo diâmetro
em relação às barreiras celulares dos seres humanos. Essa questão que será
melhor explorada na sequencia deste livro.
Observou-se, especificamente aos nanocosméticos, uma ausência de regulamentação específica no Brasil relacionado a esses novos produtos, muito
embora eles já se encontrem sendo comercializados mediante importação e
também manipulação direta destes, nacionalmente.
Considerando algumas observações de relatórios e estudos feitos relativos aos riscos advindos com a manipulação de produtos nesta escala, bem
como exemplos históricos de criações e inovações que apresentaram efeitos
nefastos ao meio ambiente e ao ser humano diretamente, é que o Direito
sente-se compelido em posicionar-se, buscando formular limites – marcos regulatórios – que possam orientar e talvez apresentar um mínimo de segurança
com relação aos cosméticos desenvolvidos com nanotecnologias.
Por outro lado, na sua ausência, a adaptação das normas reguladoras já
existentes – a fim de alcançarem a pesquisa, produção e comercialização de
nanocosméticos, considerando, como se verá, a dificuldade de parâmetros
científicos e metodológicos para a medição dos efeitos tóxicos das nanopartículas – poderá ser uma alternativa viável.
Trazendo assim, o princípio da dignidade da pessoa humana como con1 SCIENTIFIC COMMITTEE ON CONSUMER PRODUCTS - SCCP. Statement on zinc oxide
used in sunscreens, SCCP/0932/05. Europa, 2005. Disponível em: <http://ec.europa.eu/health/ph_risk/
committees/04_sccp/docs/sccp_o_00m.pdf> Acesso em: 03 out. 2015.
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dição de possibilidade para a construção do contexto ético estruturante para
onde deverá ser canalizada a discussão dos riscos e dos marcos regulatórios
direcionados às nanotecnologias aplicadas aos cosméticos. O princípio da dignidade da dignidade da pessoa humana não será unicamente tratado com
relação aos seres vivos de hoje, analisando-se unicamente o presente.
Importante esclarecer de plano que a pretensão da pesquisa e desta obra
não é a formulação de limites, que poderá remeter a uma das teorias mais
tradicionais do Direito, que se originam de uma imagem simplificada do Direito2. A proposta é mais ousada, localizada no cenário de crítica ao modelo
positivista legalista, promovendo uma transição para o diálogo entre as fontes
do Direito.
Neste sentido, acredita-se que se possa utilizar como elemento orientador na busca destes marcos regulatórios, o princípio da dignidade da pessoa.
Observe-se que este não se refere unicamente ao ser homem, o indivíduo, e
sim a humanidade – que é encontrada em todos os seres humanos – lutando
contra a desumanização, onde esta última é fomentada pelo progresso desarrazoado.3
Por fim, o quadro metodológico que norteia a realização da pesquisa e
que se reflete na estruturação deste livro, é assim dividida:
Método de abordagem:
Para desenvolver a proposta deste projeto, tendo como objetivo examinar
as bases epistemológicas para construir a resposta ao problema formulado
usar-se-á a perspectiva metodológica sistêmico-construtivista, a fim de observar como as bases jurídico-farmacêuticas poderão ser desenvolvidas e comunicadas independente da sua conexão com o Poder Legislativo, fomentando
a comunicação inter e intra-sistêmica. Nesta linha, Artur Stamford da Silva,
trabalhando este aspecto da proposta de Luhmann, assenta: “[...] afastar-se da
causalidade e aproximar-se da circularidade construtivista viabiliza uma explicação reflexiva da decisão jurídica, ou seja, uma teoria não normativista da
decisão jurídica. A teoria reflexiva contém a teoria do conhecimento de corte
construtivista, como é a teoria dos sistemas que observam, na qual a busca
pela origem (racionalismo ou empirismo) e/ou possibilidade (dogmatismo,
ceticismo e niilismo) do conhecimento (que resultam em causalidades) são
afastadas”.4
2 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. São Paulo: Manole,
2007. p. 2.
3 BARRETTO, Vicente. O Fetiche dos direitos humanos e outros temas. Rio de Janeiro: Lúmen

Juris, 2010. p. 60-61.

4 SILVA, Artur Stamford de. Teoria reflexiva da decisão jurídica: observações a partir da teoria dos
sistemas que observam. IN: SCHWARTZ, Germano (Org.). Juridicização das Esferas Sociais e Fragmen-
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Métodos de procedimento:
Trabalhar-se-á com os métodos histórico, comparativo, monográfico (estudo de caso) e estatístico.
Revisão de periódicos nacionais e internacionais da literatura jurídica e
Farmacêutica que abordem a área de nanotecnologia voltada para os nanocosméticos. Seminários e Fórum de discussão sobre o tema. Desenvolvimento de
uma cartilha que abordará de forma ilustrativa os conceitos, vantagens e cuidados dos produtos nanotecnológicos. Palestras para o público leigo usando
a cartilha, com avaliação antes e depois das apresentações para observarmos
estatisticamente o nível de conhecimento adquirido. Redação de artigos científicos a serem publicados em periódicos indexados.
Técnicas de pesquisa:
A documentação indireta, especialmente a pesquisa bibliográfica, além
da documentação direta das normas técnicas e dos textos jurídicos já produzidos em outros países sobre as nanotecnologias; normas técnicas e jurídicas
aplicáveis aos cosméticos; análise de dados que demonstram os produtos e
serviços que já utilizam as nanotecnologias no seu desenvolvimento e a sua
aplicação na área dos cosméticos.

tação do Direito na Sociedade Contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 37-8.
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proposta inicial neste primeiro capítulo tem uma perspectiva introdutória e generalista, vez que propõe situar o leitor, trazendo
uma abordagem conceitual quanto aos termos que serão reiteradamente utilizados no desenvolvimento do presente trabalho,
especialmente quanto às ‘nanotecnologias’, cerne da questão em pauta.
Examinar-se-á ainda, dentro de uma perspectiva transdisciplinar, a área
das ciências farmacêuticas, sobretudo quanto aos cosméticos em escala nanométrica. Por fim, se abordará a respeito dos riscos quanto ao ‘casamento’
realizado entre nanotecnologias e cosméticos.

CONHECENDO O MUNDO DAS
NANOTECNOLOGIAS: DO INVISÍVEL AO
CUIDADO
Tecnologias convergentes oferecem possibilidades para agregar valor
através da integração de diferentes disciplinas científicas e suas aplicações
tecnológicas. Convergência em áreas de desenvolvimento tecnológico tem
potencialmente condições de transformar a indústria e os novos produtos
que chegam ao mercado consumidor. Na figura a seguir reproduzida, se pode
vislumbrar as quatro grandes áreas que se encontram neste movimento de
convergência tecnológica, abrindo possibilidade para atender necessidades e
desejos humanos, que até então ainda estão pendentes:
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As nanotecnologias se situam numa região de fronteira, viabilizada pelo
desenvolvimento de microscópios especiais, permitindo se visualizar e interagir com as moléculas e os átomos. As nanotecnologias se encontram em
convergência com os avanços neurocientíficos; da tecnologia da informação
e da biologia sintética. Essas quatro áreas apresentam regiões em comum,
sinalizando a possibilidade de fomento de novas aplicações, novos mercados
– aí o ponto de atenção, pois os produtos chegam em número crescente ao
mercado consumidor – novas possibilidades competitivas, gerando, por fim,
a estruturação de novas sociedades. Esse escopo merece a atenção do Direito,
promovendo a definição de marcos regulatórios, além da Ética, avaliando-se
quais são os limites destas áreas convergências que se situam na região de limite do conhecimento humano.
Como uma tecnologia que permite avançar as possibilidades da intervenção humana na sociedade, por meio do modelo adaptado a partir da natureza, as nanotecnologias agregam valor por meio de sua combinação com
as outras tecnologias de uma variedade de maneiras. No entanto, esta riqueza
de combinações possíveis e a eventual aplicação em diversos domínios cria
desafios, bem como oportunidades.5
Inicialmente cumpre esclarecer que as nanotecnologias, atualmente tão
comentadas, e coloquialmente conhecidas como ‘nanos’, tratam de uma das
descobertas mais incríveis dos últimos tempos, provenientes do avanço tecnológico e do progresso em geral.
Por conta disso, se pode sublinhar que “a nanotecnologia é um conjunto
formado por saberes, técnicas e práticas que estudam e exploram as novas propriedades dos materiais, quando manipulados em níveis atômicos e moleculares”. Aí a justificativa para que se adote a denominação de “nanotecnologias”.
Desta forma, “a possibilidade técnica de organizar e controlar a matéria, desde
suas menores dimensões e unidades, pode implicar profundas transformações
no processo industrial de produção e ter consequências, moralmente significativas, sobre as inter-relações humanas, a organização da conjuntura social
vigente e o próprio fenômeno da vida como um todo”.6 Aqui se tem uma
síntese preliminar dos desafios que as nanotecnologias estão trazendo. Muitas
delas, ainda não estão recebendo a devida atenção; outras, são criticadas sem
um efetivo conhecimento de fundo da matéria. O certo é que o assunto deverá
5 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - Directorate for Science,
Technology and INNOVATION - Committee for Scientific and Technological Policy Working Party on Nanotechnology: NANOTECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF

TECHNOLOGY CONVERGENCE, 25-Sep-2014. Acesso em 03 out. 2015.
6 PYRRHO, Monique; SCHRAMM, Fermin Roland. A moralidade da nanotecnologia. IN:
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28 n.11, nov. 2012.
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ser trazido à tona.
Relativo à conceituação das nanotecnologias impõe-se esclarecer que
existem definições padronizadas internacionalmente sobre o termo, como as
da ISO (International Organization for Standardization), da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e da BSI7. Considerando a importância das atividades realizadas pela ISO, especialmente no
seu TC 229, responsável pelos desdobramentos relacionados às nanotecnologias, muitos países adotam o seu conceito de nanotecnologia. No Brasil, a
partir dos trabalhos desenvolvidos pelo Fórum de Competitividade em Nanotecnologia, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior – MDIC, no seu GT Marco Regulatório, o conceito da
ISO TC 229 também foi incorporado. Deve ser sublinhado que as atividades
deste Fórum foram descontinuadas em 2013.
Segundo a ISO TC 229:
A normatização/padronização da nanotecnologia inclui uma ou ambas das
seguintes opções: 1. Compreensão e controle da matéria e dos processos
em nanoescala, tipicamente, mas não exclusivamente, abaixo de 100 nanômetros de uma ou mais dimensões, onde o aparecimento dos fenômenos
dependentes do tamanho geralmente permite uma nova aplicação. 2. A
utilização da nanoescala faz com que as propriedades dos materiais sejam
diferentes das propriedades individuais de átomos, moléculas e matéria em
massa, para criar melhores materiais, dispositivos e sistemas que explorem
estas novas propriedades.8

Aqui se tem duas características muito importantes: o tamanho da escala, isto é, da medida que representa o nanômetro – entre 1 e 100 nm – o que
promove a emergência de características novas nos materiais, que diferem das
características que os mesmos materiais apresentam em escala maior, macro.
Aí o ponto de atenção. Wilson Engelmann acrescenta:
Trata-se de transformar elementos numa escala humanamente inédita e que pode
proporcionar um salto gigantesco da humanidade rumo a benefícios magníficos,
7 Nanotecnologia é um campo multidisciplinar (transdisciplinar?) onde os materiais possuem pelo
menos uma dimensão menor que 100 nm (10-9).
Definição (BSI): PAS 71:2005 – Vocabulary
nanoparticles. * Nanomaterial: material com uma ou mais dimensões externas, ou com estrutura interna
baseada na nanoescala, que pode exibir novas característocas e em comparação com o mesmo material
sem dimensões nanométricas. * Nanoescala: O que possui uma ou mais dimensões na ordem de 100
nm ou menos. Disponível em: < http://www.bsibrasil.com.br/publicacoes/>. Acesso em: 18 jun. 2015.
8 ISO/TC 229 Nanotechnologies. [S.l] 2005. Disponível em:<http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=381983> Acesso em 07 jul. 2015.
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bem como a um mundo de consequências imprevisíveis no futuro que já era totalmente relativo e que agora se torna quase inominável9.

A partir do conceito editado pela ISO, devem observar-se as seguintes
características: nanomateriais fabricados, tais como TiO2 (dióxido de titânio)
CeO2 (óxido de cério) ZnO (óxido de zinco), Ag (prata), nanotubos de carbono (CNT), ou negro de fumo (CB) podem ser nanomateriais para fins
de regulamentação, mas eles não são, necessariamente, as nanopartículas, tal
como definido por outros especialistas como a ISO. Por exemplo, mesmo após
a dispersão óptima dos produtos, tais como negro de fumo, sílica fumada, alumina ou titânio, apenas uma pequena fracção de nanopartículas permanecerá,
enquanto o resto pode ser considerado como materiais nanoestruturados com
dimensões exteriores de até micrómetros ou, num estado seco, até milímetros.
Este, e inúmeras outras diferenças entre percepção e realidade, apresentam
enormes desafios nesta área.
Também deve ser aqui mencionado que alguns métodos usados para

a
caracterização de nanomateriais fabricados são conhecidos (no entanto, novos
aspectos podem ter de ser considerados ao abordar as propriedades de nanomateriais), enquanto foram desenvolvidas outras técnicas recentemente, e
alguns estão ainda na fase de desenvolvimento.10
Ainda dentro do arcabouço de definição, se destaca a Recomendação11
da Comissão Europeia de 201112, onde se encontra a seguinte definição: um
nanomaterial é definido como “aquele que apresenta partículas naturais, acidentais ou fabricadas contendo no estado não-ligado, aglomerado ou agregado para o qual 50% ou mais das partículas de distribuição por número, ou
uma ou mais dimensões externas está na faixa entre 1 e 100 nm.” Além disso,
também abre possibilidades para exceções: “[...] em casos específicos e sempre
que se justifique por preocupações com o meio ambiente, segurança, saúde ou
a competitividade, o limite de 50% da distribuição de tamanho por número
9 ENGELMANN, Wilson; FLORES, André Stringhi; WEYERMÜLLER, André Rafael. Nanotecnologias, marcos regulatórios e direito ambiental. Paraná: Honoris Causa, 2010. p. 09.
10 REPORT FOR INTERNATIONAL COOPERATION ON COSMETIC REGU-

LATION: Report of the Joint Regulator - Industry Ad Hoc Working Group: Currently
Available Methods for Characterization of Nanomaterials. JUNHO 2011.

11 Esta recomendação está em processo de revisão, conforme previsão original, alguns dados novos podem ser encontrados em: ROEBBEN, Gert and RAUSCHER, Hubert (editors) Towards a review of
the EC Recommendation for a definition of the term “nanomaterial”. Part 2: Assessment of collected
information concerning the experience with the definition. JRC Scientific and Policy Report. Bélgica.
August 2014. Disponível em: <http://www.jrc.ec.europa.eu/> Acesso em 20 out. 2015.
12 Esta recomendação, além de outras definições sobre nanomateriais, poderá ser encontrada em:
< http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/31515/1/lbna26567enn.pdf>
Acesso em 08 ago. 2015.
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pode ser substituído por um patamar entre 1 e 50%.”13 Essa definição de nanomaterial tem um foco de grande preocupação: a segurança e a saúde dos
seres humanos e a manutenção do equilíbrio ambiental. Em nome desses dois
fundamentos, devem ser rigorosamente analisadas e avaliadas as variações
no tamanho da composição dos nanomateriais, além das suas características
toxicológicas. Como foi dito, um material que contém partículas em escala
nanométrica pode ser (i) natural: gotículas de água ou sal marinho, cinza do
vulcão, etc.; (ii) incidental: como aquilo que não é natural, mas oriundo de
algum processo da ação humana, mas não dirigida intencionalmente para a
produção de nanopartículas, como a poluição de veículos e fumaça gerada
na produção industrial; (iii) nanomaterial fabricado (ou engenheirado), como
aquele produzido pela ação humana intencional.
Analisando-se a linha do tempo, verifica-se que o tema “nanotecnologias”, inicia bem cedo, no Século XX14:
Evento
Invenção do
microscópio
com campo de
emissão.

Invenção do
microscópio de
íon de campo

Quem

Erwin Wilhelm
Müller

Erwin Wilhelm
Müller

Quando

Descrição

1936

A emissão microscópio de campo é um
tipo de microscópio eletrônico que pode
alcançar ampliação até x1,000,000. Este é
o primeiro dispositivo, tornando possível ver
e analisar as superfícies de materiais numa
escala quase molecular, o que constitui um
requisito importante para a manipulação de
substâncias na escala nano.

1951

O microscópio de campo de íon é um desenvolvimento do microscópio de emissão
de campo permitindo a ampliação até
aproximadamente x10,000,000, representando resolução em escala atômica. Com
o uso desta tecnologia, Erwin Müller e sua
estudante de graduação K. Bahadur são os
primeiros na história da humanidade a ter
sucesso em observar um átomo em 11 de
outubro de 1955.

13 EUROPEAN COMISSION, Official Journal of the European Union, L 275/38, de 20/10/2011.
Disponível em: http://www.fsai.ie/uploadedFiles/Legislation/Food_Legisation_Links/Novel_Foods_
And_Ingredients/Recomm2011_696.pdf. Acesso em 12 ago. 2015.
14 CHARRIÈRE, Alin; DUNNING, Beth, Timeline: Nanotechnology Policy and Regulation in
Canada, Australia, the European Union, the United Kingdom, and the United States. Institute for
Science, Society and Policy, University of Ottawa, 2014. Available for download at <www.issp.uottawa.
ca> Acesso em 04 ago. 2015
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Evento

Cunhagem do
termo “Engenharia molecular”

“There’s Plenty
of Room at the
Bottom”

Quem

Arthur von
Hippel

Richard
Feynman

Quando

Descrição

1956

Arthur von Hippel, do Massachussets Institut of Technology (MIT) é creditado com a
cunhagem do termo “engenharia molecular”. Ele e outros, são autores do livro de
“Ciência Molecular e Engenharia Molecular”
(1959), onde ele introduziu muitos conceitos importantes sobre a manipulação de
substâncias na escala molecular, incluindo a
fabricação de dispositivos nanomolares.

1959

A palestra de Feynman no CalTech é o primeiro a falar de alguns dos conceitos distintivos em nanotecnologia (mas antecede o
uso desse termo). Ele descreveu um processo
pelo qual a capacidade de manipular átomos
e moléculas individuais podem ser desenvolvidos, usando um conjunto de ferramentas
precisas para construir e operar um outro
conjunto proporcionalmente menor, assim
por diante até a escala necessária.

Fonte: adapatado pelos autores.

É considerada paradigmática a apresentação relativa à existência de mais
espaço além daquele já conhecido, ou seja, Feynman fazia uma “previsão” de
que haveriam coisas menores do que aquelas conhecidas até aquele momento:
essas ideias foram trazidas num pronunciamento feito por Richard Phillips
Feynman15 em 1959, quando em uma palestra a qual levou o título de “Existe
muito mais espaço lá embaixo”, anteviu o que se trata hoje como nanotenologia, eis que sugeriu a possibilidade de alocar 24 volumes de uma Enciclopédia
Britânica na cabeça de um alfinete.16
15 Richard P. Feynman nasceu em Nova York em 11 de maio de 1918. Estudou no Instituto
de Tecnologia de Massachusetts, onde obteve seu bacharelado em 1939, na Universidade de
Princeton, onde obteve seu Ph.D. em 1942. Ele era assistente de pesquisa na Universidade de
Princeton (1940-1941), professor de Física Teórica na Universidade de Cornell (1945-1950),

Professor Visitante e Professor posteriormente nomeado de Física Teórica do Instituto de
Tecnologia da Califórnia (1950-1959). Neste momento, ele é Richard Chace Tolman Professor de Física Teórica do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Professor Feynman é membro
da Sociedade Americana de Física, da Associação Americana para o Avanço da Ciência, a
Academia Nacional de Ciências, em 1965 ele foi eleito membro estrangeiro da Royal Society,
em Londres (Grã-Bretanha). Ele possui os seguintes prêmios: Prêmio Albert Einstein (1954,
Princeton); Einstein Award (Prêmio Albert Einstein College of Medicine), Lawrence Award
(1962). Richard Feynman é casado com Gweneth Howarth, eles têm um filho, Carl Richard
(nascido em 22 de abril de 1961), e uma filha Michelle Catherine (nascido em 13 de agosto
de 1968). THE OFFICIAL Web Site of the Nobel Prize (O site oficial do prêmio nobel). Disponível em
<http://www.nobelprize. org/nobel_prizes/physics/laureates/1965/feynman-bio.html>. Acesso em: 04
ago. 2015.
16 ENGELMANN, Wilson; FLORES, André Stringhi; WEYERMÜLLER, André Rafael. Nano-
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Intentionally
manufactured/
Engineered**

Novel
properties

No

Yes

50% by number

No

No

1-100

No

No

No

No

No

1-100

No

No

0.15% by number

No

No

1-100

Yes

Yes

10% by weight

Yes

Yes

1-100

Yes

No

No

Yes

No

Threshold

1-100

Distribution

Agglomerates*

European Commission
recommendation for a
definition
International
Organization for
Standardisation (ISO)
Scientific Committee
on Emerging and
Newly Identified
Health Risks (SCENIHR)
American Chemistry
Council (ACC)
International
Cooperation on
Cosmetics Regulation
(ICCR)

Solubility

Organization

Size range

Como referido acima, o conhecimento direcionado à escala nano (que
equivale à bilionésima parte do metro) começava a emergir. De qualquer
modo, avanços mais significativos não foram percebidos até aproximadamente a década de 80 (oitenta) do século passado, em razão da inexistência de
instrumentos que possibilitassem a manipulação em escala nanométrica de
materiais, como o microscópio de força atômico.
A partir dos elementos lançados preliminarmente fica evidenciada a dificuldade de se circunscrever um conceito ou um conjunto de características
compartilháveis sobre as nanotecnologias. Como decorrência, a definição regulatória, estabelecendo direitos e deveres também se mostra bastante complexa. A tabela a seguir apresentada mostra a caracterização das nanopartículas, a partir da definição adotada por um variado grupo de agências regulatórias internacionais, além do delineamento já estabelecido por alguns países,
onde o tema se encontra em estágio regulatório mais avançado:

tecnologias, marcos regulatórios e direito ambiental. Paraná: Honoris Causa. 2010. p. 16.

Intentionally
manufactured/
Engineered**

Novel
properties

Yes

No

Yes

50% by number

Yes

No

No

Yes

50% by number

Yes

No

1-100

No

Yes

50% by number

No

No

1-100

No

Yes

50% by number

No

No

No

Threshold

10% weight of nanoobjects

Distribution

No

Solubility

Yes

Size range

Organization

Agglomerates*
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10% wt or more of nanoobjects
International
Council of Chemical
Associations (ICCA)

German Chemical
Industry Association
(VCI)
European Union
Cosmetic Product
Regulation (new
proposed definition,
2013)
Food information to
Consumer Regulation
(new proposed
definition, 2013)
Biocides regulation No
528/2012
Medical Devices
Regulation

or
1-100

No

Yes

1-100

No

Yes

1-100

Yes

1-100

50 wt or more
aggregates/agglomerates
consisting of nanoobjects

Switzerland

1-100

No

Yes

1% by number

No (but to
be applied
to synthetic
nanomaterials)

France
USA (FDA)***
Taiwan

1-100
1-100
1-100

No
No
No

50% by number
No
No

Yes
Yes
Yes

No
Yes
Yes

Korea

1-100

No

Yes
No
No
Yes (condensed
nanoparticle)
No
Yes
No

No

No

No

Yes
Yes
Yes
* ‘Yes’ indicates agglomerates and aggregates explicitly addressed in the definition and ‘no’ not explicitly addressed.
** ‘Yes’ indicates that the definition refers or applies to intentionally manufactured/engineered na-

China
Australia
Canada

1-100
1-100
1-100

No
No
No

No
10% by number
No

No
Yes
Yes
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nomaterials only, ‘No’ indicates that the definition does not specifically refers to the manufactured/
engineered nanomaterials.
*** (FDA) released in 2011 a draft guidance to industry entitled “Considering Whether an FDA-Regulated Product Involves the Application of nanotechnology - A clear and final definition has not been
established yet.
Fonte17

A falta de consenso acerca da definição dos nanomateriais, bem como as
características a serem consideradas relevantes, representa apenas mais uma
prova da incerteza, da insegurança e do desconhecimento que cercam as nanotecnologias. Neste sentido, o estudo demonstrado pela tabela serve de ponto de partida ao fomento de mais pesquisas e aponta a necessidade de prospecção regulatória focada na saúde e segurança do ser humano e nos efeitos
que as partículas em escala nanométrica poderão gerar no meio ambiente.18
Observa-se na tabela que a gama de tamanho se encontra entre 1 a 100
nanômetros (lembrando que 1 nanômetro – 1nm – equivale à bilionésima
parte de um metro) em todas as fontes examinadas. Embora não haja uma
precisão entre esses dois padrões numéricos, mas apenas sinalizando que
quanto menor for a partícula mais cuidado ela deverá despertar. A solubilidade é uma outra característica importante: caso a partícula não seja solúvel, a possibilidade de bioacumulação é muito maior; já as partículas solúveis,
tendem a se dissolver, oferecendo menor perigo, estando ligado à noção de
biodegradabilidade. No entanto, esse critério também não se aplica em todas
as gamas de tamanho, podendo ser solúvel num determinado tamanho, mas
deixando de sê-lo num outro tamanho, apesar de ser a mesma nanopartícula.
Portanto, qualquer generalização em relação às nanopartículas será sempre
imprecisa e irresponsável, embora seja tentadora.19
A possibilidade de agregação ou aglomeração das partículas também varia de definição para definição, mas também significa um modo da partícula
se transmutar em outra, juntando-se, aumentando o tamanho, o que pode
representar a aquisição de novas características físico-químicas. O limiar de
17 RAUSCHER, Hubert; ROEBBEN, Gert. Towards a review of the EC Recommendation
for a definition of the term “nanomaterial”: part 1: compilation of information concerning the experience with the definition. Joint Research Centre Institute for Health and Consumer Protection, p.
171-172, Mar. 2014. Disponível em: <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
111111111/31515/1/lbna26567enn.pdf>. Acesso em: 05 ago. 2015.
18 VICKI, Stone et al. ITS-NANO: prioritising nanosafety research to develop a stake-

holder driven intelligent testing strategy. Particle and Fibre Toxicology, vol. 11. Edinburgh:
Heriot Watt University, 2014. Disponível em: <http://www.particleandfibretoxicology.com/
content/11/1/9>. Acesso em: 05 ago. 2015.
19 KULINOWSKI, K. M. Tentación, tentación, tentación: ¿por qué es probable que respuestas simples sobre los riesgos de los nanomateriales sean erróneas? IN: FOLADORI, G.
et al (Coords.). Nanotecnologías en América Latina: trabajo y regulación. Universidad Autónoma de Zacatecas; México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa, 2015, p. 149-154, p. 150.
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distribuição das partículas em determinada superfície também é variável. A
grande maioria das definições considera como nanopartículas aquelas produzidas pela ação humana – as fabricadas intencionalmente. No entanto, na
natureza também existem partículas na escala nano, com as quais o ser humano sempre conviveu, como o sal marinho, as gotículas de água e as cinzas do
vulcão, por exemplo. Na nano escala as características físico-químicas tendem
a sofrer modificações: efeitos tóxicos, condutividade elétrica, mudança de cor,
entre outras. Aí podem surgir surpresas, quer dizer efeitos indesejados, muitos
dos quais ainda desconhecidos.
No tocante aos cosméticos, destacam-se duas caracterizações nesta tabela, conforme se pode vislumbrar a seguir:

Organization

Aggregates and
Size
Solubility
range
Agglomerates*

Distribution
Threshold

Intentionally
Novel
manufactured/ properEngineered**
ties

International
Cooperation
on Cosmetics
Regulation
(ICCR)

1-100

Yes

No

No

Yes

No

European
Union Cosmetic
Product
Regulation
(new proposed
definition,
2013)

1-100

Yes

Yes

50% by number

Yes

No

Observa-se que as duas organizações partem, para a caracterização de
nanomateriais, dos seguintes pontos em comum: o tamanho de 1 a 100nm,
que sejam solúveis, não havendo a necessidade de apresentarem novas propriedades e indicam que consideram na definição somente os nanomateriais
manufaturados intencionalmente ou engenheirados.
Se diferenciam, nas seguintes questões: a ICCR não indica a característica de agregado e aglomerado como um elemento explicitamente inserido no conceito; já a União Europeia, pelo contrário, indica que o aspecto
de aglomerados e agregados estão explicitamente compreendidos no conceito. Considerando o limiar de distribuição, a União Europeia sinaliza
que 50% ou mais das partículas de distribuição por número, ou uma ou
mais dimensões externas está na faixa entre 1 e 100 nm, conforme assina-
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lado na Recomendação de 2011, acima examinada. Característica que não
é exigida pela ICCR.
O surgimento das nanotecnologias, a partir das investigações em escala
“nano”, é uma realidade da qual o Direito tem obrigação de perceber. O sistema da política deverá assumir o seu papel regulatório. Não cabe o estabelecimento da regulação pelo Sistema da Ciência, por exemplo. O que está acontecendo. Esse Sistema deverá ajudar o Sistema da política na regulação, que
deverá tomar a liderança no processo. O Sistema do Direito terá dificuldades
de decidir acerca das nanotecnologias, se não houver o estabelecimento do
marco regulatório. Vislumbra-se a necessidade de um acoplamento entre os
mencionados Sistemas, a fim de se produzir um conjunto normativo adequado para as rápidas transformações geradas a partir das enormes possibilidades
abertas pelo acesso à nano escala:
A nanotecnologia é a engenharia das coisas extremamente pequenas, que visa a
concepção, construção e manipulação de sistemas cujas unidades fundamentais
têm dimensões da ordem de 1 a 100 nanómetro. Um nanômetro (nm) é igual a
10-9 m, ou seja, cerca de 100 000 vezes mais pequeno do que a espessura de um
cabelo (0,1 mm) e cerca de dez vezes o tamanho de um átomo de hidrogénio (0,1
nm). A nanotecnologia é atualmente uma área interdisciplinar cobrindo diversos
tópicos e com aplicações em muitos domínios, tais como os produtos de consumo
(roupas, alimentos, cosméticos), o ambiente, a energia, a electrónica e a medicina. As potenciais aplicações futuras são imensas, desde nanorobots que reparam as
nossas células a materiais mais leves que o aço mas dez vezes mais resistentes. Na
opinião de alguns cientistas, a nanotecnologia pode vir a estar na base da próxima
revolução industrial, daqui a apenas 10 ou 20 anos.20

A percepção de Ivana Zanella quanto às nanotecnologias é no sentido de
que se trata de uma nova perspectiva tecnológica que vem surgindo a partir do
final do século XX e se refere basicamente a manipulação da matéria em escala
nanométrica, ou seja, a manipulação de estruturas atômicas e moleculares que
estão presentes em uma escala que corresponde a um bilionésimo de metro
(10-9 m), denominada “nano”. Tal tecnologia é a promessa de revolução para
doenças até então incuráveis, com perspectivas de grandes mudanças sociais.21
André Weyermüller discorre quanto a “nano” também como sendo uma
escala de medida e traz a seguinte exemplificação:
20 LABORATÓRIOS VIRTUAIS DE PROCESSOS QUÍMICOS. Portal. Coimbra,
2007.
Disponível
em:
<http://labvirtual.eq.uc.pt/siteJoomla/index.php?option=com_content
&task=view&id=116&Itemid=2 > Acesso em: 02 out. 2015.
21 ZANELLA, Ivana; FAGAN, Solange B. Nanotecnologia: a escala nanométrica e a inter-

diciplinariedade. In: ENGELMANN, Wilson (Org.). Seminário nanotecnologias: um desafio
para o século XXI. São Leopoldo: Casa Leiria, 2010. 1 CD-ROM.
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[...] uma célula humana tem algo em torno de 20 micrômetros de diâmetro. Um
micrômetro equivale a um milionésimo de metro. Realmente trata-se de uma escala de medida muito pequena, muito difícil de imaginar. Porém, o estudo das células
através de microscópios é algo comum e tal medida auxilia os cientistas em suas
pesquisas. Se um micrômetro equivale a um milionésimo de metro, um nanômetro
equivale a um bilionésimo de um metro. Certamente que medir estruturas e fazer
manipulações numa escala tão reduzida causa certo desconforto, causa a impressão
de que estamos lidando com algo extremamente avançado, mas que implica em
riscos consideráveis em virtude da possível perda do controle sobre tal manipulação na natureza.22

As palavras do autor Gilberto Dupas, quanto à definição de nanotecnologias são as seguintes:
Nanotecnologia é um conjunto de técnicas multidisciplinares que permitem o domínio de partículas com dimensões extremamente pequenas (as nanopartículas),
exibindo propriedades mecânicas, óticas, magnéticas e químicas completamente
novas. A nanotecnologia está associada a várias áreas de pesquisa e produção em
escala anatômica (medicina, eletrônica, computação, física, química, biologia e materiais)23.

As nanotecnologias podem ser entendidas, tecnicamente, como uma coisa
real numa escala invisível a olho nu.24
Para se verificar melhor qual a dimensão que se está a tratar, apresenta-se
abaixo um conjunto de escalas, na tentativa de permitir a visualização de métricas, até se chegar à escala do nanômetro:

22 WEYERMÜLLER, André Rafael. Nanotecnologias e precaução: dificuldades comunicativas entre
economia e direito. In: ENGELMANN, Wilson (Org.). Seminário nanotecnologias: um desafio para o
século XXI. São Leopoldo: Casa Leiria, 2010. 1 CD-ROM.
23 DUPAS, Gilberto. Nanotecnologias: mais um mito do progresso. In: NEUTZLING, Inácio; ANDRADE, Paulo Fernando Carneiro de (Org.). Uma sociedade pós-humana: possibilidades e limites das
nanotecnologias. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009. p. 57.
24 MARTINS, Paulo Roberto; RAMOS, Soraia de Fátima. Impactos das nanotecnologias na cadeia de
produção da soja brasileira. São Paulo: Xamã VM, 2009. p. 25.
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Fonte: Fellipi.25

Na imagem é possível dimensionar uma ampla escala nanométrica, onde
se verifica que uma nanopartícula é maior que um vírus e menor que uma
bactéria. Sinala-se que em cosméticos, normalmente as nanopartículas apresentam diâmetros compreendidos entre 100 e 600 nm.26
Somente é possível trabalhar com as dimensões da escala nano, devido
ao desenvolvimento de equipamentos especializados, conforme se verifica na
imagem a seguir reproduzida27:
25 FELLIPI, Candice. Esmalte e nanotecnologia: produtos cosméticos inovadores. [S.l.], 2012. Disponível em: <http://entendendocosmetologia.blogspot.com.br/>. Acesso em: 01 jun. 2015.
26 FELLIPI, Candice. Esmalte e nanotecnologia: produtos cosméticos inovadores. [S.l.], 2012. Disponível em: <http://entendendocosmetologia.blogspot.com.br/>. Acesso em: 01 jun. 2015.
27 The universe of AFM-based microscopy and local sensor techniques. Courtesy of 2002 Nanotechnology 13 R29-R36. O microscópio de tunelamento e, posteriormente, a microscopia de força atômica
forneceu as ferramentas da indústria olhou para o tempo, mas não demorou muito para que o potencial
de aplicar os mesmos sistemas de cantilever para a detecção de interações com substâncias biológicas
em escala molecular tornou-se aparente. Reconhecimento molecular baseado em atómica tecnologia
de microscopia de força detecta a presença de moléculas pela variação da massa do sistema cantilever
quando as moléculas se ligarem a ela, quer por uma mudança na deflexão (modo estático) ou a mudança na frequência de ressonância das oscilações cantilever ( modo dinâmico). A superfície do braço de
suporte pode ser tratada para estimular as interacções com o produto químico de interesse. Tal como
acontece com o trabalho original para criar imagens de alta resolução com dicas e consolas, a aplicação
destes sistemas para biosensing colocado desafios significativos na primeira, como leituras equivocadas
da deflexão cantilever. Este problema foi resolvido pela integração de um cantilever sensor e pelo menos
um cantilever referência em uma matriz. Mais detalhes da técnica são explicados em um tutorial por
Christophe Gerber e colegas da IBM Research e da Universidade de Basel, na Suíça. Bionanotechnology: Arrays in the future prospects of the field (19 ago. 2014). Disponível em: <http://nanotechweb.
org/cws/article/indepth/58272> Acesso em 17 set. 2015.
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A criatividade humana gerou estes equipamentos, com ângulos de observção diferentes, mas interconexos, que buscam descer a níveis cada vez mais
diminutos, evidenciando a complexidade desse nível tecnológico.
Nos dias atuais a presença e o contato com produtos nanotecnológicos
são cada vez mais frequentes e invasivos, sem sequer o consumidor – ser humano – ter conhecimento de que está a adquirir, ingerir, ou ter contato com
essa nova tecnologia.
Portanto, para tornar mais concreto o assunto desenvolvido até o momento, cumpre citar alguns produtos desenvolvidos com a utilização da tecnologia nano, que se encontram bastante próximos e de fácil consumo pelos
seres humanos: xampus e condicionadores de marcas populares e famosas,
roupas esportivas, desenvolvidas com a tecnologia nano visando manter o
aquecimento do corpo, tendo função anti-bactericida, atuando na absorção de
suor e umidade do corpo humano, no setor dos alimentos, como na fabricação
de embalagens inteligentes, constituídas de nanopartículas que servem para
otimizar a vida dos produtos nelas acondicionadas.
A nanotecnologia está presente em vários produtos, como por exemplo, protetor
solar, produtos esportivos, celulares, tocadores de MP3, tecidos, cosméticos, pro-
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dutos plásticos, automóveis e medicamentos, entre outros. Além disso, é utilizada
em vários setores, como energia, agropecuária, tratamento e remediação de água,
cerâmica e revestimentos, materiais compostos, plásticos e polímeros, aeroespacial,
naval e automotivo, siderurgia, odontológico, têxtil, cimento e concreto, microeletrônica e comunicação, e diagnóstico e prevenção de doenças e sistemas para
direcionamento de medicamentos.28

Estes poucos exemplos servem apenas para demonstrar ao leitor que o
assunto aqui desenvolvido não está tão distante, pelo contrário, encontra-se
bastante próximo do ser humano.
Essa nova tecnologia – nanotecnologias – diante do seu surgimento consideravelmente recente, ameaça e exige uma atitude formal do Direito, que
aliado a outras áreas tem como missão nortear e limitar os caminhos para
esses avanços, visando à proteção dos seres humanos.
Assim, pode-se perceber que todo o desenvolvimento nanotecnológico,
o qual busca inovações nos mais variados campos, está intimamente ligado ao
ser humano. Por outro lado, as possibilidades abertas pelas nanotecnologias
nos mais variados setores, nos termos da divisão das atividades do Comitê
Técnico 229, da ISO, permite concluir que a escala nano já é utilizada em um
grande conjunto de setores produtivos:

28 AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABID – Nanotecnologias: subsídios para a problemática dos riscos e regulação. 2011. Disponível em: http://www.abdi.
com.br/Paginas/estudo.aspx?f=Nanotecnologia Acesso em: 10 set. 2015.
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Fonte:29
29 Current and potential future liaisons of ISO/TC 229
(source: ISO/TC 229 overview by Peter Hatto, Chairman of ISO/TC 229)
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Nesta imagem, se podem verificar os setores onde as nanotecnologias já
são praticadas, se destacando: alimentos, equipamentos de laboratório, têxteis,
material de construção, plásticos, embalagens, cerâmicas finas, cosméticos, petróleo, aplicações biomédicas, energia, entre outros. O cenário é promissor e
bastante amplificado, se mostrando como uma alternativa para aquilo que se
anuncia para o período temporal em torno de 2030, onde se projeta o “colapso
de tudo”30, conforme se pode verificar na figura a seguir:

Fonte: 31
30 CASTI, John L. O Colapso de tudo: os eventos extremos que podem destruir a civilização a
qualquer momento. Tradução de Ivo Korytowski e Bruno Alexandre. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2012.
31 Disponível em: < https://polynomial.me.uk/tag/science> Acesso em 05 out. 2015.
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A partir desse cenário de anunciado colapso, as novas tecnologias são necessárias, sendo que se espera uma grande contribuição das nanotecnologias.
Por isso, o estudo dos seus impactos sociais, ambientais, econômicos e políticos são muito importantes e poderão representar uma alternativa para se fazer
frente aos desafios do cruzamento problemático das linhas do quadro acima.
Diante do produto nanotecnológico que se pretende explorar nesta pesquisa – cosméticos – impõe-se, na sequência, abordar o aspecto das nanotecnologias na indústria farmacêutica.

NANOTECNOLOGIAS E A CIÊNCIA
FARMACÊUTICA
A área das Ciências Farmacêuticas destinada especialmente ao desenvolvimento, caracterização e aplicação de sistemas terapêuticos em escala
nanométrica ou micrométrica, onde os estudos de tais sistemas vêm sendo
realizados intensamente no mundo, com o intuito de direcionar e controlar a
liberação de fármacos.32
Neste mesmo sentido, a indústria farmacêutica, nos últimos anos, vem
passando por grandes mudanças. Tais transformações têm exercido fortes
pressões sobre a competição setorial, abrangendo a direção e o ritmo das atividades de inovação e novas estratégias de marketing e de comercialização. Pode-se destacar, neste sentido: o aumento da concentração no mercado mundial, o surgimento de novas tecnologias, pressões por parte dos governos no
sentido de controle de gastos e de preços, maior conscientização da população
demandante de medicamentos, mudanças nos perfis de consumo (transições
epidemiológicas), surgimento de novos mercados e competição com drogas
genéricas. Essas tendências geram pressões permanentes para a geração de
inovações e fortalecem o padrão competitivo do setor acima referido. 33
A direção e o ritmo das atividades de inovação e novas estratégias na
indústria farmacêutica, está pautado em alguns fatores, sendo o surgimento
de novas tecnologias, o que mais interessa neste trabalho. Necessário o esclarecimento quanto aos termos – nanociência e nanotecnologia – onde a nano32 SAKATA, S. et al. Programming control of intelligent drug releases in response to single

and binary environmental stimulation signals using sensor and electroresponsive hydrogel.
Radiat. Phys. Chem., Amsterdam, v. 76, p. 733-737, 2007.
33 GADELHA, C. A.; QUENTAL, C.; FIALHO, B. C. Saúde e inovação: uma abordagem sistêmica
das indústrias da saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 51, jan./fev. 2003 Disponível
em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v19n1/14904.pdf>. Acesso em: 18 set. 2015.
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ciência é o desenvolvimento de pesquisas numa perspectiva científica, e muito
vinculada ao trabalho dos pesquisadores nos centros de pesquisa, laboratórios
e universidades. Enquanto as nanotecnologias representam o uso da escala
nanométrica no desenvolvimento tecnológico-industrial, é uma fase posterior
ao desenvolvimento científico.
As nanotecnologias nos dias de hoje são consideradas uma área estratégica de investimentos na maioria dos países desenvolvidos, movimentando
bilhões por ano em inúmeros produtos que já incorporam nanotecnologias no
seu desenvolvimento, nos principais mercados internacionais. A utilização se
dá através das nanopartículas, nanotubos, nanoemulsões ou matérias-primas
nanoestruturadas. A estimativa é que até este ano de 2015, o mercado mundial de produtos com base nanotecnológica atingirá uma gama enorme – podendo-se falar em trilhões – em todos os produtos manufaturados globais, os
quais de uma forma ou outra conterão algum nanomaterial em sua produção.34
O cenário global econômico desenha o panorama de emergência de várias “novas” economias, dentre as quais se encontra a nano economia, conforme
se verifica no quadro a seguir:

34 NANOTECH-enabled consumer products top the 1,000 mark, 2009. Disponível em:

<http://www.nanotechproject.org/news/archive/8277/>. Acesso em: 14 set. 2015.
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Fonte:35

A figura sinaliza o surgimento e a rápida emergência de diversas novas
economias, com destaque para a “nano economia”. O que chama a atenção
nestas economias emergentes é o rápido crescimento, logo após o seu surgimento. As cifras financeiras que são projetadas para as nanotecnologias confirmam o retratado pela figura. Segundo estimativas publicadas pela Helmut
Kaiser Consultancy36: Cada empresa em todo o mundo será mudada pela
“convergência nano”: numa base de curto prazo, a nanotecnologia irá complementar e mudar as ciências da vida, farmacêuticas, diagnóstico, tecnologia dos
medicamentos, alimentos, tecnologia ambiental, água, energia, eletrônicos,
engenharia mecânica e assim por diante. Os mercados mundiais de produtos de nanotecnologia crescem em taxas de 8 a 21% ao ano nos próximos 15
anos. Em todo o mundo mais de 4000 empresas e institutos de pesquisa estão
lidando com as nanotecnologias, localizadas principalmente nos seguintes países: EUA, Japão, China, Alemanha, Reino Unido e França.
Segundo outro estudo37, as nanotecnologias permitem a manipulação da
matéria em escala atômica, conseguindo produzir novos materiais e dispositivos, com a capacidade de transformar muitas indústrias, desde a medicina
à fabricação e os produtos que eles produzem. Em 2020, a National Science
Foundation estima, que as nanotecnologias terão um impacto de 3 trilhões
de dólares sobre a economia global e empregarão 6 milhões de trabalhadores na produção de produtos à base de nanomateriais, dos quais 2 milhões
podem estar nos Estados Unidos. Os nanomateriais podem apresentar novos
desafios para a compreensão, previsão e gestão potencial dos riscos de saúde
para os trabalhadores. Muitas lacunas de conhecimento ainda permanecem
sobre como trabalhar com segurança com todos esses materiais. Através do
planejamento estratégico, pesquisa, em parceria com as partes interessadas,
e tornando as informações amplamente disponíveis, o Instituto Nacional de
Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH) está trabalhando para continuar
na liderança nacional e mundial no fornecimento de soluções que impeçam a
doença e acidente de trabalho.
35 BOTHA, Anthon, PhD in Physics and is Managing Director of TechnoScene (Pty) Ltd and Executive Director of Innovation Lab (Pty) Ltd. IAMOT, 2015: http://www.iamot2015.com/documents/
FutureThinkingAndMOT-IAMOT2015.pdf.
36 Disponíovel em: <http://www.hkc22.com/about.html> Acesso em 10 out. 2015.
37 NIOSH [2013]. Protecting the nanotechnology workforce: NIOSH nanotechnology research
and guidance strategic plan, 2013–2016. Cincinnati, OH: U.S. Department of Health and Human
Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and
Health, DHHS (NIOSH) Publication 2014–106. (O grifo não está no original).
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AS NANOTECNOLOGIAS E SUA APLICAÇÃO AOS
COSMÉTICOS: OS NANOCOSMÉTICOS
Segundo estudo realizado pelo Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Thin Films IGB de Stuttgart (Alemanha), as nanopartículas estão
cada vez mais presentes em cosméticos. O uso destas partículas minúsculas
nos cosméticos se torna um assunto delicado, visto que os consumidores entrarão em contato direto com estes produtos. Protetores solares, por exemplo,
possuem nanopartículas de óxido de titânio. Tais partículas garantem proteção UV: como um filme feito com uma infinidade de espelhos minúsculos,
elas são aplicadas sobre a pele e refletem a radiação ultravioleta. Entretanto,
há controvérsias sobre estas minúsculas partículas. Elas podem penetrar na
pele caso haja algum ferimento e iniciar uma reação inflamatória. A utilização
das nanopartículas em protetores solares em spray também pode apresentar
problemas. Cientistas têm receio que estas partículas possam causar efeitos
prejudiciais aos pulmões quando inaladas. Mesmo o efeito no meio ambiente
ainda não foi adequadamente pesquisado. Por tudo isso, se insiste na necessidade da correta estruturação do direito à informação do consumidor. Ele
precisa saber de tudo isso, a fim de tomar mais cuidado.
Estudos indicam que o óxido de titânio, introduzido nas praias por meio
dos protetores solares pode, eventualmente, pôr em perigo o balanço ambiental. Desta forma, desde julho de 2013 tornou-se obrigatório informar no rótulo dos produtos o uso de nanopartículas, de acordo com a instrução da União
Europeia sobre produtos pessoais e cosméticos. Se o produto apresenta ingredientes de tamanho nano na sua composição, o fabricante deve deixar este
fato bem claro pela adição do prefixo “nano-“ ao nome do ingrediente. Devido
as diferentes questões impostas por esta instrução, é grande a necessidade de
desenvolver métodos de análise para enfrentar tal situação.38
Indicados alguns pontos de atenção, será importante estabelecer os requisitos de “produto cosmético”. A definição atual de cosméticos no Brasil
encontra-se prevista na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 4, de 30
de janeiro de 2014, como a seguinte redação:
Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes: são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas partes do
corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes
38 Disponível em: <http://lqes.iqm.unicamp.br/canal_cientifico/lqes_news/lqes_news_cit/

lqes_news_2015/lqes_news_novidades_1966.html> Acesso em 11 out. 2015.
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e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de
limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou
protegê-los ou mantê-los em bom estado.39

Já a definição de ‘produto cosmético’ na regulamentação da Comunidade
Européia - primeiro exemplo de norma/regulamentação de nanocosméticos a
nível mundial - dispõe o seguinte:
Para os fins do presente regulamento, entende-se por:
‘produto cosmético’, qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contato com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistema capilar, unhas,
lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as membranas mucosas da
cavidade oral, exclusivamente ou principalmente com o objetivo limpá-las, perfumá-las, alterar sua aparência, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os
odores corporais.40

Verifica-se que sob a expressão “cosméticos” são albergáveis um grande
número de produtos endereçados para o corpo humano. Portanto, merecem
uma atenção especial, considerando os efeitos que poderão provocar nele. Já
quando às tradicionais fórmulas dos cosméticos são adicionadas nanopartículas, buscando potencializar os seus efeitos, reduzir a quantidade necessária,
promover resultados mais profundos e duradouros, parece que a atenção deverá ser redobrada. A partir dessa conjugação surgem os chamados nanocosméticos.
A norma brasileira (ANVISA-RDC nº 4, de 30 de janeiro de 2014),
apesar de recente, não contempla nenhuma referência aos nanocosméticos.41
39 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA RDC nº 4, de 30 de
janeiro de 2014, que “dispõe sobre os requisitos técnicos para a regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes e dá outras providências. Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.
br/wps/wcm/connect/e321990042cf06e79b57dfafbc188c8f/Resolu%C3%A7%C3%A3o+RDC+n%C2%BA+4+de+30+de+janeiro+de+2014.pdf ?MOD=AJPERES> Acesso em 11 out. 2015.asw2qw3
40 EUROPA. Regulation (ec) n. 1223/2009 - of the European Parliament and of the Council, 30 nov.
2009 - on cosmetic products. Official Journal of the European Union. Disponível: <http://ec.europa.
eu/growth/sectors/cosmetics/docs/glossary_and_acronyms_related_to_cosmetics_legislation_en.pdf>
Acesso em 25 set. 2015.
41 A norma brasileira abre duas categorias de produtos, dependendo dos seus ingredientes e, por
isso, a necessidade de maior cuidado: 1. Definição Produtos Grau 1: são produtos de higiene pessoal,
cosméticos e perfumes cuja formulação cumpre com a definição adotada no inciso I do Art. 4º desta
Resolução e que se caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação
não seja inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar
e suas restrições de uso, devido às características intrínsecas do produto, conforme mencionado na lista
indicativa “LISTA DE TIPOS DE PRODUTOS DE GRAU 1” estabelecida no item “I”, desta seção.
2. Definição Produtos Grau 2: são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes cuja formulação
cumpre com a definição adotada no inciso I do Art. 4º desta Resolução e que possuem indicações específicas, cujas características exigem comprovação de segurança e/ou eficácia, bem como informações e
cuidados, modo e restrições de uso, conforme mencionado na lista indicativa “LISTA DE TIPOS DE
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No entanto, essa nova regra estabelece os requisitos técnicos para a regularização de cosméticos, antes de serem liberados para o mercado consumidor.
O Regulamento 1223/2009, da União Europeia, já avançou nesta matéria, pois tem preocupação com as nanotecnologias nos cosméticos, iniciando
pelas definições:
“Nanomaterial”: um material insolúvel ou biopersistente, fabricado intencionalmente
e dotado de uma ou mais dimensões externas ou de uma estrutura interna, numa escala
de 1 a 100 nm.
O documento europeu ainda tem preocupação com os avanços das nanotecnologias, quando reconhece: “[...] 3. Tendo em conta as diversas definições de nanomateriais publicadas por diferentes organismos e o progresso técnico e científico
constante no domínio das nanotecnologias, a Comissão deve ajustar e adaptar a
alínea k) do n.o 1 ao progresso técnico e científico e às definições ulteriormente
acordadas a nível internacional. Essa medida, que tem por objecto alterar elementos não essenciais do presente regulamento, é aprovada pelo procedimento de regulamentação com controlo a que se refere o n.o 3 do artigo 32.o”.42 A preocupação
PRODUTOS DE GRAU 2” estabelecida no item “II”, desta seção. Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/e321990042cf06e79b57dfafbc188c8f/Resolu%C3%A7%C3%A3o+RDC+n%C2%BA+4+de+30+de+janeiro+de+2014.pdf ?MOD=AJPERES> Acesso em 11 out. 2015.
42 O art. 16 do Regulamento 1223/2009, expressa a necessidade de um conjunto de cuidados: “1.
Deve ser assegurado um elevado nível de protecção da saúde humana relativamente a todos os produtos
cosméticos que contenham nanomateriais.
2. O disposto no presente artigo não se aplica aos nanomateriais utilizados como corantes, como filtros
para radiações ultravioletas ou como conservantes regulados pelo artigo 14.o, salvo disposição expressa
em contrário.
3. Para além da notificação a que se refere o artigo 13.o, os produtos cosméticos que contenham nanomateriais devem ser notificados pela pessoa responsável à Comissão, por via electrónica, seis meses
antes da sua colocação no mercado, excepto quando já tenham sido colocados no mercado pela mesma
pessoa responsável antes de 11 de Janeiro de 2013.
Neste último caso, os produtos cosméticos colocados no mercado que contenham nanomateriais devem
ser notificados pela pessoa responsável à Comissão, por via electrónica, entre 11 de Janeiro de 2013 e 11
de Julho de 2013, para além da notificação a que se refere o artigo 13.o.
O primeiro e o segundo parágrafos não se aplicam aos produtos cosméticos que contenham nanomateriais conformes com os requisitos estabelecidos no anexo III.
As informações notificadas à Comissão devem incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Identificação do nanomaterial, incluindo a sua denominação química (IUPAC) e outros descritores especificados no ponto 2 do preâmbulo aos anexos II a VI;
b) Especificação do nanomaterial, nomeadamente o tamanho das partículas e as propriedades físicas
e químicas;
c) Estimativa da quantidade do nanomaterial contido em produtos cosméticos destinados a ser colocados no mercado anualmente;
d) Perfil toxicológico do nanomaterial;
e) Dados relativos à segurança do nanomaterial, no que diz respeito à sua utilização nessa categoria
de produtos cosméticos;
f ) Condições de exposição razoavelmente previsíveis.
A pessoa responsável pode designar, por escrito, outra pessoa singular ou colectiva para a notificação dos
nanomateriais, devendo informar a Comissão desse facto.
A Comissão atribui um número de referência à apresentação do perfil toxicológico, que pode substituir
a informação a notificar nos termos da alínea d).
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e o cuidado expressos neste regulamento europeu mostram que os nanocosméticos
apresentam características próprias e, por isso, exigem tratamento diferenciado.
Infelizmente a autoridade sanitária brasileira perdeu a oportunidade de avançar
no tema, ao editar o RDC nº 4/2014, inserindo alguma previsão sobre os nanocosméticos.

Na indústria de cosméticos, as nanopartículas estão presentes em xampus, condicionadores, cremes dentais, cremes anti-rugas, cremes anti-celulite,
clareamento da pele, hidratantes, pós faciais, loções pós-barba, desodorantes,
sabonetes, protetores solares, maquiagem em geral, perfumes e prego polishes.
As nanoemulsões, por sua vez, constituem uma classe de emulsões com gotículas uniformes de pequeno tamanho na faixa entre 20 e 500 nm, que se
4. Caso tenha dúvidas em relação à segurança dos nanomateriais, a Comissão deve solicitar imediatamente o parecer do CCSC sobre a segurança desses nanomateriais nas categorias relevantes de produtos
cosméticos, nas condições de exposição razoavelmente previsíveis. A Comissão publica essa informação.
O CCSC deve emitir parecer no prazo de seis meses após o pedido da Comissão. Se o CCSC considerar que existem dados necessários em falta, a Comissão solicita à pessoa responsável que forneça esses
dados num prazo razoável indicado explicitamente, o qual não pode ser prorrogado. O CCSC emite o
parecer final no prazo de seis meses após a apresentação dos dados suplementares. O parecer do CCSC
é tornado público.
5. A Comissão pode invocar a todo o momento o procedimento previsto no número 4.o caso tenha dúvidas em relação à segurança, designadamente com base em novas informações fornecidas por terceiros.
6. Tendo em consideração o parecer do CCSC, e sempre que se verifique um risco potencial para
a saúde humana, nomeadamente quando os dados disponíveis forem insuficientes, a Comissão pode
alterar os anexos II e III.
7. Tendo em conta o progresso técnico e científico, a Comissão pode alterar o n.o 3 mediante o aditamento de requisitos.
8. As medidas a que se referem os n.os 6 e 7, que têm por objecto alterar elementos não essenciais do
presente regulamento, são aprovadas pelo procedimento de regulamentação com controlo a que se refere
o n.o 3 do artigo 32.o.
9. Por imperativos de urgência, a Comissão pode aplicar o procedimento a que se refere o n.o 4 do
artigo 32.o.
10. A Comissão disponibiliza as seguintes informações:
a) Até 11 de Janeiro de 2014, a Comissão disponibiliza um catálogo de todos os nanomateriais utilizados em produtos cosméticos colocados no mercado, incluindoos que são utilizados como corantes,
como filtros para radiações ultravioletas e conservantes, mencionados numa secção separada, especificando as categorias de produtos cosméticos e as condições de exposição razoavelmente previsíveis. Esse
catálogo deve ser actualizado periodicamente e tornado público;
b) A Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório anual de avaliação, que
deve incluir informações sobre a evolução da utilização de nanomateriais em produtos cosméticos na
Comunidade, incluindo os que são utilizados como corantes, como filtros para radiações ultravioletas e
como conservantes, mencionados numa secção separada. O primeiro relatório é apresentado até 11 de
Julho de 2014. O relatório actualizado deve resumir, em particular, os novos nanomateriais em novas
categorias de produtos cosméticos, o número de notificações, os progressos alcançados no desenvolvimento de métodos específicos de avaliação de nanomateriais e na elaboração de orientações em matéria
de avaliação da segurança, bem como informações sobre programas de cooperação internacional.
11. A Comissão deve rever regularmente as disposições do presente regulamento relativas aos nanomateriais tendo em conta o progresso científico e, se necessário, propor alterações adequadas a essas
disposições.
A primeira revisão deve ser apresentada até 11 de Julho de 2018.” Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223> Acesso em 11 out. 2015.
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tornam cada vez mais popular como veículos para a libertação controlada e
dispersão otimizada de ingredientes ativos. As vantagens da utilização de nanocosméticos vêm de proteger ingredientes de degradação química ou enzimática; controlar a sua liberação, especialmente no caso de irritante em doses
elevadas, e o prolongamento da permanência dos ativos cosméticos.
Os cosméticos são definidos pela Food and Drug Administration (FDA),
no Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act), como “artigos destina-se a ser aplicada ao corpo humano ou qualquer parte do mesmo para limpar, embelezar, promover a atracção, ou alterar a aparência”.43 A FDA não
tem a autoridade legal para aprovar cosméticos antes de serem lançados no
mercado. No entanto, cosméticos devem ser seguros para os consumidores e
devidamente rotulados. Empresas e indivíduos que comercializam produtos
cosméticos têm a responsabilidade legal pela segurança e rotulagem dos seus
produtos.44 O termo “cosmeceutico” é utilizado para definir um produto que
se encaixa no nicho entre uma droga e cosméticos45, se inserindo na arena
profissional de cuidados da pele para descrever um produto que tem ação
biológica mensurável na pele, como uma droga, mas é regulada como um cosmético, uma vez que sustenta a afetar a aparência.46 Cosmecêuticos não são
classificados pelo FDA, mas este termo é usado por cientistas de pele, médicos
e profissionais de cuidados da pele, para incentivar os consumidores a continuar comprando produtos cosméticos especialmente antienvelhecimento e
protetor solar produtos, comercializados por muitos fabricantes com afirmações científicas e posicionamento natural como uma maneira de enfatizar que
a utilização destes produtos não é apenas necessária, mas também natural.
Cosmecêuticos são o segmento de mais rápido crescimento da indústria de
cuidados pessoais.47 Formulações cosmecêuticas têm se expandido da pele ao
corpo, para o cabelo, e uma série de tratamentos cosmecêuticos tópicos para
condições tais como fotoenvelhecimento, hiperpigmentação, rugas e danos do
cabelo estão muito difundidas.48 Recentes pesquisas orientadas para produtos
43 U.S. Food and Drug Administration. Is it a cosmetic, a drug, or both? (Or is it soap?)

Disponível em: <http://www.fda.gov/cosmetics/guidancecomplianceregulatoryinformation/
ucm074201.htm. Acesso em 12 out. 2015.
44 U.S. Food and Drug Administration. Cosmetics Q&A: FDA’s Authority. Disponível em:
<http://www.fda.gov/Cosmetics/ResourcesForYou/Consumers/CosmeticsQA/ucm135709.
htm> Acesso em 12 out. 2015.

45 Fulekar M. H. Nanotechnology: Importance and Application. New Delhi, India: IK International
Publishing House, 2010.
46 Mukta S, Adam F. Cosmeceuticals in day-to-day clinical practice. Journal of Drugs in Dermatology. v. 9, n. 5, p. 62-66, 2010.
47 Cosmeceuticals: Products and Global Markets. Disponível em: http://www.bccresearch.

com/market-research/advanced-materials/cosmeceuticals-global-markets-avm099a.html.
Acesso em 12 out. 2015.
48 Brandt F. S., Cazzaniga A., Hann M. Cosmeceuticals: current trends and market analysis. Semi-
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cosmecêuticos destacam fortes perspectivas de crescimento nos próximos
anos. Cosmecêuticos tornaram-se o segmento de crescimento mais rápido
da indústria da beleza e higiene pessoal. Estes produtos são descritos como
produtos cosméticos, com benefícios semelhantes aos fármacos e são a recente
adição para a Indústria de Cosméticos. Durante séculos, cosméticos têm sido
utilizados para aumentar a aparência geral do usuário. Ao longo do tempo,
verificou-se que estes produtos poderiam servir a outro propósito. Em vez de
encobrir imperfeições ou tratar apenas os sintomas de um problema, a atenção deslocou-se no sentido de resolver a causa do problema através do uso de
farmacologia em conjunto com cosméticos. Prevê-se que o mercado de cosmecêuticos mundial crescerá cerca de 9% durante o período de 2015 a 2020.49
O mercado cosmético mundial oferece um enorme potencial entre os países
asiáticos, como Japão, China e Índia. O Japão já se encontra numa posição de
destaque no mercado de cosméticos mundial e sua posição no segmento de
cosmético deve efetivamente melhorar.50
A primeira empresa a introduzir um cosmético à base de nanotecnologia
foi Lancôme, a divisão de luxo da L’Oréal em 1995, com o lançamento de
um creme para o rosto composto de nanocápsulas de pura vitamina E, para
combater o envelhecimento da pele. A pesquisa e desenvolvimento do produto – nanocosmético – foi realizada pela Universidade de Paris que patenteou a
inovação, licenciada pela empresa. Enquanto isso, empresas como a Christian
Dior, Anna Pegova, Procter & Gamble, Revlon, Solução Dermazone, Chanel,
Skinceuticals, Estee Lauder, Shiseido, Garnier, Johnsons & Johnsons desenvolveram produtos nesta linha.51
Na figura a seguir se poderão verificar outras marcas e suas respectivas
contribuições no setor de nanocosméticos52:

nars in Cutaneous Medicine and Surgery, v. 30, n. 3, p. 141-143, 2011.
49 Global Cosmeceuticals Market Outlook 2020. Publicado em 01 de julho de 2015.
Disponível em: < http://www.giiresearch.com/report/rnc263147-global-cosmeceuticals-market-outlook.html> Acesso em 12 out. 2015.
50 Ibidem.
51 BELEZA FUNDAMENTADA. Laboratório multiusuário de caracterização de sistemas de liberação micro e nanodispersos de fármacos. São Paulo, 2010. Disponível em: <http://portaldoenvelhecimento.org.br/noticias/artigos/beleza-fundamentada.html>. Acesso em: 30 set. 2015.
52 RAJ, silpa et al. Nanotechnology in cosmetics: opportunities and challenges. IN: Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences, v. 4, n. 3, jul-sep 2012, p. 186-193.
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No Brasil, a primeira empresa a desenvolver e comercializar um nanocosmetico foi O Boticário. Produziu um creme anti-envelhecimento para a
área dos olhos, testa e ao redor da boca, chamado Nanoserum. A composição
nanoestrutura leva ativa como a vitamina A, C e K e um produto para clareamento. A tecnologia, desenvolvida em parceria com o laboratório francês
Comucel teve investimento de R$ 14 milhões e faz parte da linha ativa, que
começaram a ser vendidos em 2005. Em 2007, lançou o cosmético VitActive
Nanopeeling Renovador Microdermoabrasão, anti-envelhecimento com nanotecnologia aplicada. Outros itens incluem soro Elevador Anti-envelhecimento e anti-envelhecimento 65+ System Advanced. A Natura, por sua vez,
lançou em 2007 um produto para hidratação corporal, chamado de “Brumas
de Leite”, com partículas de cerca de 150 nanômetros. No mesmo ano, ele
também colocou no mercado o “Body Spray Refrescante” para o público masculino.
Portanto, a indústria cosmética utiliza a nanotecnologia devido a várias
vantagens de sua aplicação, especialmente em relação à maior capacidade de
penetração de ativos em camadas da pele. No entanto, apenas em um futuro próximo, com um desenvolvimento maior e mais eficaz desta tecnologia,
ele vai ser mais claramente observado seus benefícios reais e da segurança
dos produtos oferecidos com este recurso. Os possíveis riscos na aplicação de
nanopartículas incluem possível toxicidade e ausência de biocompatibilidade
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dos materiais usados.53
Observe-se uma figura com as diversas camadas da pele54:

A pele acaba sendo a principal destinatária da maioria dos nanocosméticos. Por isso, torna-se importante conhecer as diversas camadas, desde a
superfície até a mais profunda, onde se destacam a ‘epiderme’, a ‘derme’ e a
‘hipoderme’. Quanto maior o grau de penetração, mais invasiva será a atuação do nanocosmético. Desta forma, é interessante sublinhar-se a seguinte
categorização das nanopartículas: (a) nanopartículas lábeis e (b) nanopartículas não lábeis. As nanopartículas lábeis “são aquelas que se desintegram,
degradam ou dissolvem no organismo ou no meio ambiente. Entre elas, temos lipossomas, nanocápsulas e nanopartículas lipídicas”; já as nanopartículas
não lábeis são formadas por materiais insolúveis como, por exemplo, metais,
óxidos metálicos e carbono, tendo menos de 100 nm de tamanho e sendo
utilizadas basicamente em fotoprotetores. Estas nanopartículas - não lábeis
- têm sua segurança questionada mundialmente.55 Ao lado dessas características destaca-se que as nanopartículas em geral são caracterizadas por (i) uma
superfície elevada em relação ao volume; (ii) um grande número de partículas
53 MELOA, Adriana et al. The role of nanomaterials in cosmetics: national and interna-

tional legislative aspects. IN: Quím. Nova, v. 38 n. 4 São Paulo, May 2015.

54 Pele. Disponível em: <http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/picture-of-the-skin> Acesso em 29 set. 2015.
55 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Fórum de competitividade em nanotecnologia. Grupo de Trabalho em Mercado. Relatório de atividades novembro/2009
a junho/2010. Brasília, DF, 2010. p. 22. Disponível em: ˂http://www.desenvolvimento.gov.br/ sitio/
interna/interna.php?area=3&menu=2763&refr=2469˃ Acesso em: 05 out. 2015.
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por unidade de peso, e (iii) os efeitos de quânticos de confinamento, isto é,
alguns átomos por partícula.56
Para um entendimento mais didático do modo de atuação de um cosmético convencional e de um cosmético com nanotecnologia, pode-se vislumbrar
as figuras a seguir:

Fonte57

Relevante sublinhar que a penetração dos nanocosmético vai até a derme,
que é uma camada intermediária das três camadas existentes na pele humana.
Chama a atenção que, pelo tamanho reduzido das partículas em escala nano,
a sua penetração é maior.
Examinando-se a próxima figura, se verifica o modo de penetração das
nanopartículas no couro cabeludo:

56 MIHRANYAN, Albert; FERRAZ, Natalia; STRØMME, Maria. Current status and future prospects of nanotechnology in cosmetics. IN: Progress in Materials Science, v. 57, p. 875-910, 2012.
57 FRANCIS, Karina. O futuro chegou e é Nano. IN: Negócio Estética, n. 8, p. 58-63, novembro de
2014.
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Fonte58

A importância dessas imagens é a visualização das diversas formas de
penetração das nanopartículas, aspecto a ser considerado em xampus, que é
um produto da categoria de cosméticos onde as nanotecnologias também já
são muito usadas. Observe-se que a penetração se dá por três caminhos: a penetração pelo próprio folículo capilar; a penetração intercelular e a penetração
transcelular.
Existe outra possibilidade de se visualizar o couro cabeludo:

Fonte:59
58 Lademann, J., Richter, H., Otberg, N., Lawrenz, F., Blume-Peytavi, U., and Sterry,W.(2003). Application of a dermatological laser scanning confocal microscope for investigation in skin physiology.
J. Laser Phys. 3:46–51. Lademann, J., Richter, H., Schaefer, U.F., Blume-Peytavi, U., Teichmann, A.,
Otberg, N., and Sterry, W. (2007). Hair follicles - a long term reservoir for drug delivery. Skin Pharmacol. Physiol., 2006, in press.
59 MIHRANYAN, Albert; FERRAZ, Natalia; STRØMME, Maria. Current status and future pros-
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Permanecem outras características próprias da pele que forma o couro
cabeludo, quando comparado com outras partes de pele do corpo humano.
Aí se verifica a importância de pesquisas específicas para cada parte da pele
humana, aspecto a ser considerado no momento da regulação. No quadro60 a
seguir se podem ver as vantagens da utilização da nano escala em relação aos
produtos fabricados na escala maior:

O Brasil é o terceiro mercado mundial em cosméticos, perdendo apenas
para os EUA e Japão. Entretanto, as mencionadas empresas brasileiras ainda
buscam oportunidades de terceirização e desenvolvimento, por não possuírem
recursos humanos em número suficiente para desenvolver novos produtos.61
Os insumos nanotecnológicos, já referidos, são matérias primas utilizadas para a criação de produtos farmacêuticos em geral e são, em sua grande
maioria, importados, ingressando no mercado brasileiro através de importapects of nanotechnology in cosmetics. IN: Progress in Materials Science, v. 57, p. 875-910, 2012.
60 Adaptado a partir de BARIL, M. B. et al. Nanotecnologia aplicada aos cosméticos. IN: Visão Acadêmica, Curitiba, v.13, n.1, Jan.-Mar./2012, p. 51.
61 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Fórum de competitividade em nanotecnologia. Grupo de Trabalho em Mercado. Relatório de atividades novembro/2009
a junho/2010. Brasília, DF, 2010. p. 23. Disponível em: ˂http://www.desenvolvimento.gov.br/ sitio/
interna/interna.php?area=3&menu=2763&refr=2469˃ Acesso em: 05 out. 2015.
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doras, que fracionam em pequenas quantidades e distribuem para farmácias
de manipulação e pequenas indústrias. Mas ocorre que:
A falta de metrologia para determinar o que realmente é nanotecnológico e a falta
de regulamentação do setor cosmético faz com que o real panorama do setor seja
desconhecido. Muitas das empresas que dizem usar nanotecnologia, na realidade,
não a usam. Por outro lado, empresas com patentes internacionais de nanopartículas não citam seu uso no rotulo. Como oportunidade para as empresas que realmente produzem nanocosméticos está a regulamentação do setor, com a criação de
normas técnicas e resoluções da ANVISA para registro destes produtos.62

A aplicação das nanotecnologias aos cosméticos, especialmente à saúde,
está voltada para a possibilidade de melhoria das propriedades físicas como
espalhabilidade e oclusividade, na modulação da permeação de ativos e no
direcionamento a um sítio específico da pele.63
Não obstante a informação acima, verificou-se, que novas tecnologias estão sendo propostas para melhorar o desempenho dos produtos cosméticos e,
consequentemente sua aceitação pelo consumidor. Assim, abriu-se uma proposta atual que se chama nanoencapsulação, ou seja, uma técnica de encapsulamento de substâncias que consiste na compartimentalização de substâncias
em carregadores. Algumas empresas renomadas como Lancôme e Givenchy
já utilizam a técnica de nanoencapsulamento em seus produtos. Um dos primeiros produtos a utilizar nanocápsulas foi o creme antirrugas com vitamina
A encapsulada, neste sentido, as nanocápsulas vem sendo analisadas como
veículos para filtros também. “Acredita-se que as nanocápsulas formem um
filme de proteção na superfície da pele e controlem a penetração das substâncias encapsuladas.” Atualmente vem se verificando uma tendência crescente
no uso de ativos nanoencapsulados para incorporação em cosméticos.64
Para sumarizar o que foi desenvolvido até o momento, se pode apresentar: as aplicações da nanotecnologia e nanomateriais são encontradas em
muitos produtos cosméticos, incluindo cremes hidratantes, produtos para o
cabelo, maquiagem e protetor solar. Um relatório da ObservatoryNano (este
62 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Fórum de competitividade em nanotecnologia. Grupo de Trabalho em Mercado. Relatório de atividades novembro/2009
a junho/2010. Brasília, DF, 2010. p. 23. Disponível em: ˂http://www.desenvolvimento.gov.br/ sitio/
interna/interna.php?area=3&menu=2763&refr=2469˃ Acesso em: 05 out. 2015.
63 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Fórum de competitividade em nanotecnologia. Grupo de Trabalho em Mercado. Relatório de atividades novembro/2009
a junho/2010. Brasília, DF, 2010. p. 23. Disponível em: ˂http://www.desenvolvimento.gov.br/ sitio/
interna/interna.php?area=3&menu=2763&refr=2469˃ Acesso em: 05 out. 2015.
64 DAUDT. Renata M. et. al. A nanotecnologia como estratégia para o desenvolvimento de cosméticos. Ciência e Cultura, São Paulo, v.65, n.3, p. 18, jul/2013.
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relatório observa algumas das nanotecnologias utilizadas na indústria cosmética e fornece uma visão geral da atividade nesta área) descreve dois usos
principais para a nanotecnologia em cosméticos:

1) a utilização de nanopartículas como filtros UV. O dióxido de titânio e
óxido de zinco são os principais compostos utilizados nestas aplicações.
Alternativas biológicas a essas também foram desenvolvids;
2) a nanotecnologia para um sistema de entrega: os lipossomas e niossomas
são utilizados na indústria cosmética como veículos de entrega. Estruturas mais recentes, como nanopartículas lipídicas sólidas e transportadores
lipídicos nanoestruturados foram encontrados para ser melhor desempenho do que os lipossomas. Em particular, veículos lipídicos nanoestruturados têm sido identificados como um potencial agente de entrega
cosmético, próxima geração que pode proporcionar o reforço de hidratação da pele, biodisponibilidade, estabilidade do agente e oclusão controlada. Têm sido propostas técnicas de encapsulamento para o transporte
de ativos cosméticos. Nanocristais e nanoemulsões também estão sendo
investigados para aplicações cosméticas. Patentes foram registradas para a
aplicação dos dendrímeros na indústria de cosméticos.65
Uma fonte interessante de informações sobre as aplicações das nanotecnologias, com a existência de um link sobre cosméticos, é realizada sob o
projeto intitulado DaNa2.0project. O projeto é desenvolvido por uma equipe
interdisciplinar de especialistas de pesquisa de diferentes áreas que abrangem
todos os aspectos da investigação Nanosafety (humanos e toxicologia ambiental, biologia, física, química e farmácia). Essa equipe está trabalhando em
conjunto para proporcionar uma base de conhecimento não-tendenciosa de
qualidade e up-to-date de mais transparência.66
Segundo página do Project on Emerging Nanotechnology se pode verificar que, neste momento, tem 174 produtos na categoria “cosmetics” com
nanotecnologia.67 No gráfico a seguir reproduzido68 se pode verificar a localização dos produtos da categoria dos ‘cosméticos com nanotecnologia’ e a
comparação em relação a outras categorias:
65 Nanotechnology in Cosmetics. Disponível em: <http://www.nanowerk.com/nanotechnology-in-cosmetics.php> Acesso em 24 set. 2015.
66 Disponível em: <http://iai-dana.iai.fzk.de/en/> Acesso em 11 out. 2015.
67 Disponível em: <http://www.nanotechproject.org/cpi/browse/categories/health-and-fitness/cosmetics/> Acesso em 20 set. 2015.
68 Vance, M. E., Kuiken, T., Vejerano, E. P., McGinnis, S. P., Hochella, M. F., Jr., Rejeski, D. and
Hull, M. S. Nanotechnology in the real world: Redeveloping the nanomaterial consumer
products inventory. Beilstein Journal of Nanotechnology, 6, 1769-1780, 2015.
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Já na página da ANVISA, se pode ler: “A ANVISA quer que os produtos
que utilizam nanotecnologia passem a informar de forma clara, no momento
do registro, se utilizam esta tecnologia. Este pode ser o primeiro passo para
que a Anvisa avalie o cenário da nova tecnologia no país e discuta como estes
produtos devem ser acompanhados. A proposta ainda não foi colocada em
discussão pública, mas foi levantada durante a apresentação sobre o uso de
nanotecnologia na reunião de Diretoria Colegiada da Anvisa. De acordo com
o levantamento, 599 produtos cosméticos, dez medicamentos e sete produtos
para saúde alegam utilizar nanotecnologia na documentação apresentada à
Anvisa para o registro”.69
De qualquer modo, cumpre destacar: por meio da Portaria 1.358/2014,
do Diretor-Presidente da ANVISA, foi instituído o Comitê Interno de Nanotecnologia da ANVISA. Entre as atribuições do Comitê está a elaboração
de normas ou guias específicos para a avaliação e controle de produtos que
utilizam nanotecnologia. A portaria que instituiu o Comitê também prevê a
criação de um banco de dados sobre nanopartículas ou nanomateriais relacionados à saúde e a elaboração de um plano de capacitação, entre outras atribuições. O Comitê conta com a participação de 12 áreas técnicas e terá a duração
de um ano para desenvolver o seu trabalho. A Portaria 1.358/14 foi publicada
no dia 21 de agosto de 2014 no Diário Oficial da União. Isso permite concluir
que a ANVISA ainda não dispõe de normas próprias para a avaliação de produtos que contenham alguma relação com as nanotecnologias.70
Em matéria publicada em 12 de agosto de 2015, divulgou-se que o Brasil
já tem mais de 100 empresas de base nanotecnológica: roupas que combatem
a celulite e cápsulas que hidratam a pele estão entre as novidades que chegam ao mercado brasileiro no rol de uma série de produtos criados a partir
da nanotecnologia. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), há cerca de 100 empreendimentos no Brasil baseados em nanotecnologias. O estado de Santa Catarina lidera com 25
empresas com essa especialização.71 Esses dados revelam que as tecnologias
69 Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/busca/!ut/p/c5/jZDJbo
NADIafhQeIxqFhKEcyLMMSlhTCckEQAkUQoCVqRzx9QOo1qPbJ-vXZ8odStHSf_zR1_
miGPu9QjFKcWT41dABecoN3BYxDcKaSRVxtv1_yBGfwomRYaaLL9CDay4yPBAxdcLDguwD
uH_0y5_9ze2P7Nm2itO6GYvkxUq4tUwa5VlTlPM1H6GjBm-6gN6pJCv-UeLZw8t7aqpRYIIoD
kRNghZdO9az4bHcZfe2760mFx6aPXFX7KvmYlz5CWpYX9gtOGcBjZ0-qY8kdte0r83CRfdKQ
Q9Hqe9vAmm_4dehwv6HxHobxfGsrmeOeNybe4g!!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a//Anvisa%20
Portal/Anvisa/Sala%20de%20Imprensa/Assunto%20de%20Interesse/Noticias/Agencia%20avalia%20
nanotecnologias%20para%20a%20saude> Acesso em 01 out. 2015.
70 Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/
menu+-+noticias+anos/2014+noticias/instituido+comite+interno+de+nanotecnologia+da+anvisa>
Acesso em 11 set. 2015.
71
Disponível
em:
<http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.
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emergentes têm despertado cada vez mais interesse tanto das empresas que as utilizam e desenvolvem, como dos formuladores de
políticas, que as veem como importantes instrumentos propulsores
de inovação, crescimento e desenvolvimento, sobretudo naquelas
que se espalham e afetam diversas áreas e atividades econômicas,
como as biotecnologias e as nanotecnologias. Por isso, a PINTEC72
busca identificar a difusão das atividades relacionadas ao uso, produção e pesquisa e desenvolvimento (P&D) da biotecnologia e da nanotecnologia nas empresas selecionadas da Indústria e dos Serviços
que compõem o âmbito da pesquisa. [...].73
De acordo com a publicação PINTEC 2011, as categorias que
expressam o modo de uso da nanotecnologia nas empresas levantadas são as seguintes74:
php?artigo=brasil-ja-tem-mais-100-empresas-base-nanotecnologica&id=020175150812&e
bol=sim#.VdRvc5q5fIU> Acesso em 11 out. 2015.
72 A Pesquisa de Inovação Pintec tem por objetivo a construção de indicadores setoriais,
nacionais e regionais, das atividades de inovação nas empresas do setor de Indústria, e de
indicadores nacionais das atividades de inovação nas empresas dos setores de Eletricidade
e gás e de Serviços selecionados (edição e gravação e edição de música; telecomunicações;
atividades dos serviços de tecnologia da informação; tratamento de dados, hospedagem na
internet e outras atividades relacionadas; serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises
técnicas; e pesquisa e desenvolvimento), compatíveis com as recomendações internacionais
em termos conceituais e metodológicos. Ao permitir conhecer e acompanhar a evolução
destes indicadores no tempo, seus resultados poderão ser usados pelas empresas para análise
de mercado, pelas associações de classe para estudos sobre desempenho e outras características
dos setores investigados, e pelo governo para desenvolver e avaliar políticas nacionais e
regionais. Tendo como referência o período 2009-2011, a Pintec 2011 dá continuidade à série
iniciada com a Pintec 2000, que levantou informações relativas ao triênio 1998-2000, seguida
pela Pintec 2003 (triênio 2001-2003), pela Pintec 2005 (triênio 2003-2005) e pela Pintec
2008 (triênio 2006-2008). Pesquisa de Inovação 2011. Disponível em: < http://www.
pintec.ibge.gov.br/downloads/pintec2011%20publicacao%20completa.pdf> Acesso em
12 out. 2015.
73 A nanotecnologia se refere ao estudo e capacidade de manipular átomos e moléculas na
escala nanométrica, isto é, a um bilionésimo do metro (1nm=10-9m). Em geral, a classificação
de tamanho que atrai interesse é aquela que vai do nível atômico (aproximadamente 0,2 nm)
a 100 nm, pois é neste nível que os materiais podem ter propriedades diferentes e reforçadas
se comparados aos mesmos materiais numa escala maior. Assim, a nanotecnologia possibilita
o desenho, criação, síntese e aplicação de materiais funcionais, dispositivos e sistemas de
controle da matéria através da exploração de novos fenômenos e propriedades (física, química
e biológica) da matéria. Portanto, envolve um conjunto de técnicas usadas para manipular a
matéria até os limites do átomo, com o objetivo de incorporar materiais nanoestruturados
ou nanopartículas em produtos existentes para melhorar seu desempenho, ou criar novos
materiais e desenvolver novos produtos. Pesquisa de Inovação 2011. Disponível em: < http://
www.pintec.ibge.gov.br/downloads/pintec2011%20publicacao%20completa.pdf> Acesso em 12
out. 2015.
74 Adaptado a partir de Pesquisa de Inovação 2011. Disponível em: < http://www.pintec.ibge.
gov.br/downloads/pintec2011%20publicacao%20completa.pdf> Acesso em 12 out. 2015.
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Usuário final
Usuário integrador

Produtor de insumos

Pesquisa e desenvolvimento de produtos,
insumos ou processos
nanotecnológicos (P&D)

Compreende a simples compra ou aquisição de produto
acabado que emprega nanotecnologia
Refere-se à compra de insumos ou processos nanotecnológicos para incorporar aos bens e serviços produzidos pelas empresas
Produtos ou processos nanotecnológicos - compreende a produção ou desenvolvimento da técnica de incorporação de insumos, produtos ou processos nanotecnológicos
Compreende o estudo (pesquisa básica ou aplicada)
ou desenvolvimento (desenvolvimento experimental)
de técnicas de nanotecnologia. O mesmo se aplica
quando a empresa tem sua própria linha de P&D ou
tem parceria com Instituições de Ciência e Tecnologia
(ICTs) para P&D de produtos, insumos ou processos
nanotecnológicos.

Observa-se que, no período referente à PINTEC 2011,1.132 empresas desenvolveram atividades para a nanotecnologia. No setor de
Indústria, o número de empresas que realizaram atividades em nanotecnologia verificou-se o crescimento foi de 135,2%. Nos Serviços
selecionados apenas nove empresas realizaram este tipo de atividade
nas nanotecnologias em 2011. Nas atividades de Eletricidade e gás,
novidade na PINTEC 2011, apenas seis empresas em nanotecnologia.
Outro prisma de análise pode ser a observação da taxa de inovação para
o conjunto de empresas que realizaram alguma atividade em nanotecnologia, das 1.132 que realizaram atividades em nanotecnologia, 86,1%
foram inovadoras. Analisando a taxa de inovação no âmbito das empresas do setor de Indústria, que desenvolveram atividades em nanotecnologia, constata-se que 86,2% foram inovadoras. Nas atividades de Serviços,
as empresas que realizaram atividades inovadoras em nanotecnologia ficaram em 83,6%. Vejam-se estes dados no gráfico a seguir reproduzido75:

75 Disponível em: <Pesquisa de Inovação 2011. Disponível em: < http://www.pintec.ibge.gov.
br/downloads/pintec2011%20publicacao%20completa.pdf> Acesso em 12 out. 2015.

54 | NANOCOSMÉTICOS E O DIREITO À INFORMAÇÃO

Biotecnologia

Nanotecnologia

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação 2011.

No caso das empresas inovadoras que realizaram atividades em
nanotecnologia, mais de 90% foram usuárias, tendo sido 57,7% usuárias finais e 32,5% usuárias integradoras. Desse conjunto de empresas inovadoras, apenas 6,8% foram produtoras de nanotecnologias, e
12,6% realizaram atividades de P&D de produtos, insumos ou processos nanotecnológicos. Analisando pelos setores, observa-se que
a imensa maioria das empresas que realizaram atividades em nanotecnologia são da Indústria. Destas, 90,5% são usuárias (57,7% usuárias finais e 32,8% usuárias integradoras), 6,5% produtoras e 12,1%
empresas inovadoras que realizaram P&D em nanotecnologia. Nos
Serviços selecionados, as empresas que responderam realizar atividades
em nanotecnologia estavam relacionadas a apenas três setores: tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas; serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas; e
pesquisa e desenvolvimento. Destas empresas, todas foram usuárias
de nanotecnologia, tendo sido 86,7% (sete empresas) delas usuárias
finais. As únicas empresas consideradas como usuárias integradora
e/ou empresas produtoras de nanotecnologia pertenciam ao setor
de pesquisa e desenvolvimento. Da mesma forma, as duas empresas
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que desenvolveram P&D em nanotecnologia também pertenciam a
este setor. Nenhuma das empresas de Eletricidade e gás declarou ser
usuária de nanotecnologia. No entanto, todas realizaram P&D de
produtos, insumos ou processos nanotecnológicos, e metade declarou-se produtora de nanotecnologia. Conforme a pesquisa PINTEC,
foi criada uma categoria que agrupa as empresas relativas à fabricação
de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal. Do total de empresas que realizaram
alguma atividade de base nanotecnológica, 16 empresas estão neste
segmento. Por modo de uso, 12 delas estão como “usuário final”; 5
delas como “usuário integrador”; 5 delas como “produtor de insumos”
e 1 delas em P&D.

O quadro de empresas de base nanotecnológica ainda não é
muito grande no Brasil. Isso evidencia um considerável espaço para
o crescimento industrial a partir da utilização da nano escala. Além
disso, evicencia a dependência do mercado externo. Deve ser observado, por conta disso, que os dados se referem ao triênio de 2009 a
2011. Assim, o cenário atual deverá ter sofrido incremento, sendo
que neste momento está em andamento o “Coleta da PINTEC 2014”: o
trabalho de campo foi iniciado em junho de 2015, referente ao período entre
2012 e 2014.76

76 Disponível em: <http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&i
d=76:coleta-da-pintec-2014&catid=7:noticias&Itemid=10> Acesso em 12 out. 2015.
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APRENDENDO A LIDAR COM AS INCERTEZAS E
OS RISCOS NOS NANOCOSMÉTICOS
A criação e disponibilização, à população em geral, de produtos cosméticos de base nanotecnológica vem chamando a atenção para a segurança e
confiabilidade da utilização de tais produtos. A preocupação, quanto aos possíveis riscos advindos da utilização de nanocosméticos, instala-se no uso de
nanoestruturas com partículas que possuem diâmetro muito reduzido em relação às barreiras celulares dos seres humanos, segundo avaliação do Comitê
Científico de Produtos ao Consumidor da Comissão Europeia.77
E ainda, conforme já esclarecido em item anterior, a observação quanto
a classificação das nanopartículas em ‘não lábeis’ e ‘lábeis’, também é de máxima importância, eis que enquanto as ‘lábeis’ (ou biodegradáveis) se dissolvem
física ou quimicamente após sua aplicação sobre a pele, as ‘não lábeis’ (ou não
biodegradáveis) – insolúveis – não se desestruturam, podendo se agregar e
gerar danos ao local de destino.78
Conforme se verifica, os possíveis riscos se voltam com maior intensidade às nanopartículas insolúveis, entretanto, não se pode esquecer das solúveis
(lábeis) que embora se dissolvam, não é possível sua captura.79 Além disso,
mesmo as biodegradáveis poderão apresentar efeitos diferentes, considerando
o seu tamanho; quanto menores, maiores serão as possibilidades de gerar efeitos inesperados e, em grande parte, ainda desconhecidos.
Neste sentido, importante trazer a seguinte contribuição:
No setor cosmético, estão presentes há mais de 10 anos dois tipos fundamentais de
nanoestruturas. Esta diferenciação torna-se importante, uma vez que as indicações
dos produtos cosméticos e sua segurança são muito diferentes. As nanopartículas
são divididas, segundo comissão europeia para avaliação de segurança de cosméticos, em lábeis e não lábeis. Fazem parte das partículas lábeis aquelas que se desintegram, degradam ou dissolvem no organismo ou no meio ambiente. Entre elas,
77 SCIENTIFIC COMMITTEE ON CONSUMER PRODUCTS - SCCP. Statement

on zinc oxide used in sunscreens, SCCP/0932/05. Europa, 2005. Disponível em: <http://
ec.europa.eu/health/ph_risk/ committees/04_sccp/docs/sccp_o_00m.pdf> Acesso em: 07
out. 2015.

78 DUTRA, Fábio Neri. O tratamento jurídico dos riscos produzidos por cosméticos baseados
em materiais nanoestruturados. Campinas: UNICAMP; Laboratório de Química do Estado
Sólido, 2009. Disponível em: ˂http://lqes.iqm.unicamp.br/images/vivencia_lqes_monografias _dutra_
tratamento_juridico.pdf˃. Acesso em: 03 out. 2015.
79 DUTRA, Fábio Neri. O tratamento jurídico dos riscos produzidos por cosméticos baseados
em materiais nanoestruturados. Campinas: UNICAMP; Laboratório de Química do Estado
Sólido, 2009. Disponível em: ˂http://lqes.iqm.unicamp.br/images/vivencia_lqes_monografias _dutra_
tratamento_juridico.pdf˃. Acesso em: 03 out. 2015.
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temos lipossomas, nanocápsulas e nanopartículas lipídicas. As partículas não lábeis
são formadas por materiais insolúveis, como metais, carbono e óxidos metálicos.
Estas partículas têm menos de 100 nm de tamanho e são usadas basicamente em
fotoprotetores. Sua segurança vem sendo que questionada mundialmente. Existem
poucos produtores destas partículas.80

A preocupação reside especialmente quanto à reduzida estrutura dos
componentes do produto (nanocosméticos) associado à solubilidade de partículas, e, consequentemente seu alcance a profundas estruturas do corpo humano e corrente sanguínea81.
Ademais, se está a tratar de um produto – nanocosmético – que em grande maioria é utilizado continuamente por seus consumidores, o que de certa
forma pode vir a potencializar o risco. Ressalta-se que os nanomateriais, uti80 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Relatório de Atividades
- GT Mercado 08/2010. Brasília, DF, 2010. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/arquivos/
dwnl_1283373738.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2015.
81 Esta reportagem exibida em 10.12.2012 complementa a informação: As nanopartículas,

materiais microscópicos capazes até de invadirem as células, têm diversas aplicações em
Ciência, inclusive com grande crescimento na indústria de cosméticos. As empresas já
utilizam as nanopartículas em xampus, condicionadores, maquiagem, protetores solares,
cremes antirrugas e antiestrias. Porém, ainda não se sabe se essas minúsculas partículas
podem ser prejudiciais à saúde, diz a dermatologista Graça Silveira, membro efetivo da
Sociedade Brasileira de Dermatologia. Para avaliar os possíveis riscos dos cosméticos com
nanopartículas, é preciso saber o que acontece quando se aplicam os cosméticos na pele.
Ocorrem três situações: a substância permanece na superfície sem penetrá-la; penetra, mas
não entra na circulação sanguínea; ou entra na circulação e segue para outros órgãos. A
doutora Graça explica que a maioria das fórmulas que chega à circulação através de uso
tópico tem uma concentração mínima, reduzindo o risco de problemas à saúde. Mas com
nanopartículas no produto a situação é diferente. Elas são pedaços ou cristais muito pequenos
de alguma substância, com tamanho que varia de 1 a 100 nanômetros. Para referência, um
nanômetro corresponde à bilionésima parte de 1 metro ou um milésimo de milímetro, o
que equivale à largura do DNA humano, enquanto 75.000 nanômetros é a largura de um
cabelo humano médio, explica o dermatologista. Há especialistas que acreditam que algumas
nanopartículas podem penetrar na pele, entrando na circulação. E algumas nanopartículas
não se dissolvem em água nem em óleo. Ou seja, uma vez absorvidas são muito difíceis de
eliminar, alerta a médica. Já existem estudos recomendando evitar o uso de cosméticos e
protetores em spray à base de nanopartírculas com dióxido de titânio e óxido de zinco. Alguns
pesquisadores internacionais também desconfiam que o ato de coçar a pele facilita a absorção
de nanopartículas. Não estou dizendo que deve evitar todos os cosméticos com nanopartículas,
mas é preciso estudar mais o assunto, diz. Ela cita um estudo recente realizado nos Estados
Unidos sobre os efeitos de nanopartículas em roedores. Os animais expostos a nanopartículas
de dióxido de titânio (comuns em maquiagens e bloqueadores solares) através do consumo
de água potável apresentaram sinais de danos ao DNA em cinco dias. Esse tipo de alteração
aumenta o risco de câncer. Considerando o risco potencial do acúmulo de nanopartículas no
corpo, seria prudente evitar seu uso até que mais pesquisas estejam disponíveis para estimar
melhor os riscos em longo prazo, comenta a doutora Graça Silveira. Ver: O Globo Saúde.
Médica Alerta para o Uso de Cosméticos com Nanopartículas: substância poderia atingir a circulação
e causar danos à saúde. [S.l.] 02 dez 2011. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/saude/

medica-alerta-para-uso-de-cosmeticos-com-nanoparticulas-3374043> Acesso em: 30 set.
2015 .
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lizados para criação de produtos nanotecnológicos, apresentam características
exclusivas, ou seja, novas, quando comparadas aos seus similares em escala
maior (ou macro). Assim, motivos adicionais devem ser considerados, como a
apresentação de grande aumento de sua reatividade química e a grande diversidade estrutural-funcional. Deste modo, os estudos e testes tradicionais para
a verificação de toxidade não estão completamente adaptados para nanomateriais, em virtude do rápido avanço experimentado pela área e da carência de
trabalhos sistemáticos e integrados.82
Um exemplo real quanto a possível nocividade de produtos cosméticos que possuem a tecnologia ‘nano’ foi uma recomendação veiculada pela
Agência Francesa de Segurança Sanitária de produtos de Saúde (Afssaps) no
sentido de alertar83 os consumidores, relativamente à utilização de produtos
cosméticos, em especial os protetores solares à base de dióxido de titânio sob
forma de nanopatícula, em uma pele danificada pelo sol ou sobre o rosto. Sinala-se que a agência francesa não questiona o emprego do referido produto
em peles sadias, ou seja, “parece (estar) limitada às camadas superiores da
pele sadia”.84 Por solicitação da Direção Geral de Saúde (DGS), da França,
a agência sanitária realizou estudo científico quanto à penetração cutânea do
nanocosmético e pode concluir que a permeação cutânea dessa nanopartícula
limitava-se às camadas superiores da pele sadia. Entretanto, em contrapartida,
a agência “nada pode afirmar ou confirmar quanto à ausência de penetração
cutânea sobre uma pele danificada.”85
Como se pode perceber, os riscos são potencias, quando da aplicação de
nanotecnologias, em escala não indicada, especialmente aos nanocosméticos,
podendo se concluir pela existência riscos quando da criação de nanocosméticos.
Permanecendo na seara dos riscos, cabe aqui apresentar um estudo realizado internacionalmente – Comissão Europeia – quanto à forma de gestão
82
AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – ABID.
Nanotecnologias: subsídios para a problemática dos riscos e regulação. 2011, p. 18-19. Disponível em:
˂http://www.abdi.com.br/Paginas/estudo.aspx?f=Nanotecnologia˃ Acesso em: 30 set. 2015.
83 ALERTA: “As conclusões deste relatório levam a Afssaps a recomendar aos consumidores o
não uso de produtos cosméticos que contenham dióxido de titânio, na forma nanopartícula, em uma
pela danificada, no rosto, ou em lugares fechados se os produtos em questão estiverem contidos em
spray aerossóis.” Ver: NANOTECNOLOGIA em cosméticos. Newsletter, Brasília, DF, ed. 33,
nov. 2010. Disponível em: <http://www.abdi.com.br/PublishingImages/Nano%20em%20Foco/
NanoEmFoco%20%20Junho2011/novanano_junho_113.html>. Acesso em: 30 set. 2015.
84 NANOTECNOLOGIA em cosméticos. Newsletter, Brasília, DF, ed. 33, nov. 2010. Disponível
em: <http://www.abdi.com.br/PublishingImages/Nano%20em%20 Foco/NanoEmFoco%20-%20
Junho2011/novanano_junho_113.html>. Acesso em: 30 set. 2015.
85 NANOTECNOLOGIA em cosméticos. Newsletter, Brasília, DF, ed. 33, nov. 2010. Disponível
em: <http://www.abdi.com.br/PublishingImages/Nano%20em%20 Foco/NanoEmFoco%20-%20
Junho2011/novanano_junho_113.html>. Acesso em: 30 set. 2015.
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de riscos, direcionado aos riscos associados às nanotecnologias, intitulado de
Nanosafety na Europa 2015-2025: Rumo a Nanomateriais Seguros e Sustentáveis
e Inovações em Notecnologias.86
Restou afirmado que a comunicação e o diálogo são urgentementes necessários no que diz respeito à ‘gestão de riscos’. Bases de dados e estudos epidemiológicos ou de saúde podem ser considerados como ferramentas apoio
a esses processos, encontrando-se a ‘a avaliação de risco’, a ‘gestão de risco’ e a
‘governança do risco’ intimamente relacionados.87 Quanto a ‘avaliação de risco’ especialmente ao ciclo de vida de nanomateriais tem-se que é um desafio,
vez que a maioria dos parâmetros do processo de avaliação de riscos envolvem
incertezas e isso resulta em grandes dúvidas quando se tenta avaliar o resultado global do processo.88
Para fornecer ao processo de avaliação de riscos informações adequadas
no que diz respeito ao perigo, há várias questões que são de
primordial importância como: o desenvolvimento de estratégias para prever
parâmetros pertinentes de toxicidade e da ecotoxicidade; desenvolvimento de
métodos de ensaio normalizados e validação de modelos in vitro relevantes;
caracterização do perigo em termos de quantitativa relações tempo-resposta,
relevantes para o desenvolvimento de uma reação; estudos epidemiológicos e
estudo de campo para avaliar efeitos potenciais a nível da população de diferentes organismos ambientais; a extrapolação a partir de in vitro para in vivo
(animais e no homem) e vice-versa.89
Lidar com a incerteza tem sido um importante tópico de interesse acadêmico por décadas, mas o debate não produziu conclusões firmes ou gerais.
Duas alternativas frequentemente apresentadas para lidar com a incerteza são
o princípio de precaução e os princípios científicos.
Eles não poderão ser vislumbrados como se estivessem em oposição. Até
SAVOLAINEN, Kai. (et.al). Nanosafety in Europe 2015-2025: Towards Safe and
Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology Innovations. Finnisch Institute of
occupational health. [S.l] 2013. Disponível em: http://www.ttl.fi/en/publications/
electronic_pub lications/pages/default.aspx. Acesso em: 30 set. 2015.
87 SAVOLAINEN, Kai. (et.al). Nanosafety in Europe 2015-2025: Towards Safe and
Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology Innovations. Finnisch Institute of
occupational health. [S.l] 2013. Disponível em: http://www.ttl.fi/en/publications/
electronic_pub lications/pages/default.aspx. Acesso em: 30 set. 2015.
88 SAVOLAINEN, Kai. (et.al). Nanosafety in Europe 2015-2025: Towards Safe and
Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology Innovations. Finnisch Institute of
occupational health. [S.l] 2013. Disponível em: http://www.ttl.fi/en/publications/
electronic_pub lications/pages/default.aspx. Acesso em: 30 set. 2015.
89 SAVOLAINEN, Kai. (et.al). Nanosafety in Europe 2015-2025: Towards Safe and
Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology Innovations. Finnisch Institute of
occupational health. [S.l] 2013. Disponível em: http://www.ttl.fi/en/publications/electronic_
pub lications/pages/default.aspx. Acesso em: 30 set. 2015.
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o momento, era assim que eles se situavam. No entanto, e a partir das nanotecnologias, ambos deverão ser colocados como recíprocos e complementares.90
O ideal é que essa aproximação forneça “um quadro para a aprendizagem
em face da incerteza”. Será fundamental a revisitação periódica das decisões,
como uma característica essencial de uma abordagem de precaução: medidas
tomadas com base na incerteza são necessariamente provisórias, e o princípio
implica, assim, que algumas medidas serão tomadas por alguém para reduzir a
incerteza para níveis apropriados para a tomada regulamentar final da ação.91
Portanto, aqui se tem uma chave importante para o cenário das nanotecnologias: muita inovação, incertezas quantos aos riscos e a ausência de um marco
normativo estabelecido a partir de um mínimo de consenso entre as diversas
áreas do conhecimento envolvidas.
O importante é que as decisões sejam tomadas, mesmo que revisadas em
seguida. A paralisia também gera riscos. Portanto, tanto a ação como a inação
geram riscos, não se sabendo qual delas poderá gerar um grau maior de risco.
Onde a necessidade de agir é combinada com a incerteza sobre as consequências de ações alternativas, uma questão-chave é saber se a incerteza pode
ser reduzida, a que custo, e em que escala de tempo. A segunda é a rapidez e
a forma irreversível das escolhas alternativas, e se elas são suscetíveis de nos
comprometer com danos ambientais. Se houver alguma perspectiva de aprendizagem útil e algum espaço para a ação periódica, enquanto se superam as
lacunas de informação, o aprender fazendo aproveita as melhores características de ambos precaução e da ciência.92
Na figura a seguir adaptada93, se podem verificar os diversos estágios de
vigilância, observação e revisão dos percursos dos nano produtos antes e após
a sua entrada no mercado consumidor:

90 DOREMUS, Holly. Precaution, Science, and Learning while doing in natural resource management.
IN: Washington Law Review, v. 82, 2007, p. 547-579.
91 APPLEGATE, John S. The taming of the precautionary principle. IN: William &

Mary Environmental Law and Policy Review, v. 27, Issue 1, 2002. Disponível em: <http://
scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol27/iss1/3> Acesso em 19 set. 2015.

92 DOREMUS, Holly. Precaution, Science, and Learning while doing in natural resource management.
IN: Washington Law Review, v. 82, 2007, p. 547-579.
93 HOOVER, M. D.; COX, M. A Life-Cycle Approach for Development and Use of

Emergency Response and Health Protection Instrumentation. IN: Public Protection from
Nuclear, Chemical, and Biological Terrorism, Brodsky, A., Johnson, R. H., Jr., and Goans,
R. E., Eds., Medical Physics Publishing Madison, WI, 2004.
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A análise, avaliação e supervisão (vigilância) dos diversos estágios do ciclo
de vida dos nano produtos, incluindo os nanocosméticos, é uma alternativa de
aplicação da precaução com o conhecimento científico, ambos “navegando”
num oceano com eventos desconhecidos e futuros.
Neste caso, o grau inicial é a (in)certeza de dano futuro (ou seja, o perigo) que justifica uma resposta regulatória. Ele incorpora dois subelementos: a
gravidade do dano antecipada, e a quantidade e qualidade da informação com
base na qual se prevê danos. Ambos, obviamente, são susceptíveis de variação
significativa. O princípio da precaução abrange uma gama de respostas regulatórias, tendo em conta uma série de fatores (gravidade, custo, trade-offs de
risco) e um grau flexível de aversão ao risco.94
Em todos esses momentos, ingressa o direito à informação (do trabalhador e do consumidor) e o dever de informar (de todos aqueles que se encontram ao longo do ciclo de vida e que dispõe de alguma informação que deva
ser socializada). Ambos fazem parte do projeto de pesquisa, identificado na
Introdução, que serão atendidos, por exemplo, por meio da história em quadrinhos que está sendo desenvolvida.
Atualmente, os modelos de ‘governança de risco’ têm sido realizados
principalmente em um nível ‘macro’, ou seja, a nível de governos ou organismos multinacionais. Já a nível das empresas individuais e organizações, parece
que as atividades atuais poderiam ser consideradas como sendo relacionadas
94 APPLEGATE, John S. The taming of the precautionary principle. IN: William &

Mary Environmental Law and Policy Review, v. 27, Issue 1, 2002. Disponível em: <http://
scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol27/iss1/3> Acesso em 19 set. 2015.
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à implementação de uma abordagem de governança um tanto dispersa. As
empresas individuais precisam de orientação a fim de melhorar esta situação,
se quiserem neutralizar as ameaças potenciais para seu negócio. Na medida
em que a comunicação e o diálogo estão em alta, muitas iniciativas nacionais e internacionais para diálogos públicos foram iniciadas. Em geral, tem
sido assumido que a percepção de riscos é influenciada pelo fato da exposição
ao risco de forma voluntária ou involuntária. Os especialistas e os governos
muitas vezes acreditam que simplesmente fornecendo informações suficientes
convencerão as pessoas de que os benefícios de uma nova tecnologia superam
os riscos. Neste sentido, concluiu-se que para apoiar a orientação em áreas
como a gestão de riscos, pesquisas adicionais serão necessárias nas áreas de
risco. Desenvolvimento de quadros de avaliação e decisão a permitir prever
o potencial de impactos dos nanomateriais sobre a saúde humana e o meio
ambiente serão imperiosos, visando a adequada gestão de risco.95
A questão relativa ao risco pode ser categorizada em três fases, segundo
François Ost: 1) Na sociedade liberal do séc. XIX, o risco assume a forma
de acidente: acontecimento exterior e imprevisto, acaso, golpe do destino, é
simultaneamente individual e repentino. A melhor forma de previdência é o
seguro individual. Face a este ‘risco-acidente’, a reação é curativa-retroativa
(indenização a posteriori do dano), quer prudentemente prospectiva (seguro individual e previdência); 2) a segunda fase vê a emergência da noção de
prevenção. Atitude coletiva, racional e voluntarista que se destina a reduzir a
probabilidade de ocorrência e a gravidade de um risco – um risco objetivável e
mensurável. No início do séc. XX e a estruturação das bases do Estado social e
da sociedade assistencial, a utopia científica e técnica de uma sociedade dona
de si mesma confirma-se pelos seguintes aspectos: Prevenção das doenças,
como aponta François Ewald: a prevenção dos crimes; a prevenção da miséria
e da insegurança social. O risco não é mais resultado do ‘destino’, assumo a
figura do acontecimento estatístico objetivado pelo cálculo das probabilidades
e tornado socialmente suportável pela mutualização da responsabilidade pelos
danos. Aqui surge a responsabilidade objetiva: o importante é que a vítima
seja indenizada de um prejuízo que este ou aquele comportamento de um
agente econômico, mesmo não defeituoso, lhe tenha provocado. 3) na terceira
fase, o risco enorme (catastrófico), irreversível, pouco ou nada previsível, que
frustra as nossas capacidades de prevenção e de domínio, trazendo desta vez a
SAVOLAINEN, Kai et.al. Nanosafety in Europe 2015-2025: Towards Safe and
Sustainable Nanomaterials and Nanotechnology Innovations. Finnisch Institute of
occupational health. [S.l] 2013. Disponível em: http://www.ttl.fi/en/publications/electronic_
pub lications/pages/default.aspx. Acesso em: 30 set. 2015.
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incerteza. Época de Luhmann e Beck. A sociedade do risco é uma sociedade
que se põe ela própria em perigo, ex.: risco sanitário e risco (nano)tecnológico.
O risco é reflexivo: produto das nossas opções tecnológicas, é também o fruto
dos nossos modelos científicos e dos nossos juízos normativos.96
Apesar do cenário de riscos, tudo continua “normalmente”: Exemplos de
atividades positivas para o progresso humano, como formas de produção de
energia, transportes, inovação tecnológica para produzir mais a custo menor,
aumento da velocidade, incrementos nas quantidades de produtos disponíveis,
alterações genéticas para “melhorar” as espécies, e muito mais, vieram para
ficar, independentemente de se revelarem como iniciativas, não apenas fora
de controle, mas também como prejudiciais à maioria dos componentes das
sociedades humanas.97
Esse é um ponto de atenção: se a sociedade vive numa sociedade de risco,
ou melhor: se está em risco e se coloca cada vez mais em risco, o que justifica a
continuação? Será necessário construir respostas responsáveis para a questão.
Transversalizando as questões apresentadas, se afigura a relevância da
percepção do risco nanotecnológico, que poderá ser vislumbrado na intersecção de três níveis, conforme se pode observar na figura abaixo reproduzida:

96 OST, François. O Tempo do Direito. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Piaget, 2001,
p. 343-6.
97 CAUBET, Christian Guy. O conceito de sociedade de risco como autoabsolvição das sociedades
industriais infensas à responsabilidade jurídica. Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 13, n. 24, jan.-jun.
p. 8-9. 2013.
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Fonte:98

Num primeiro nível do risco, se podem listar as situações de percepção
do risco diretamente apresentado, onde são exemplos, o mergulho de pára-quedas, escalada de montanha, o movimento do pedestre e do motorista no
trânsito, entre outros. Já uma segunda abordagem do risco é aquele percebido
pela ciência e o cientista, juntando-se equipamentos especializados e pessoal
treinado; um terceiro enfoque se refere aos riscos com certezas insuficientes
devido a sua complexidade ou falta de reconhecimento, podem ser alocados aí
o caso dos campos magnéticos dos telefones celulares e problemas de saúde, o
aquecimento global, entre outros. Pelo figura, as nanotecnologias e seus riscos
se situam na interconexão dos três níveis de risco, trazendo consigo um pouco
de cada um dos campos. Aí se verifica o altíssimo nível de complexidade para
se lidar com os riscos gerados a partir escala nanométrica.
Para o desenho de uma Teoria Geral dos Riscos Nanotecnológicos, tornam-se importantes algumas considerações sobre a percepção pública (da sociedade em geral – trabalhadores e consumidores, além do fabricante). O cenário
aberto pelas nanotecnologias exigirá o alargamento dos direitos fundamentais, exemplificativamente inscritos no art. 5º, da Constituição da República,
pois será necessário inserir o direito a ser informado, ou um direito de saber
dos potenciais riscos. Isto promoverá o engajamento público, isto dos bem
informados. No entanto, estes não deverão ser considerados apenas os cientistas, mas o público leigo, que é o consumidor dos produtos desenvolvidos nos
laboratórios e produzidos pelas indústrias. É preciso fomentar um espaço para
o engajamento público, como um locus coletivo para a discussão sobre os riscos
e as possibilidades das nanotecnologias, característica fundamental do “Direito de ser informado”. Para isto será necessário ultrapassar algumas barreiras
existentes no Brasil: falta de uma discussão pública sobre o real significativo
dos riscos (nano)tecnológicos; alta consideração nos cientistas e na ciência,
não sabendo exatamente a dimensão dos riscos e desconhecendo de que eles
estão diretamente ligados a falhas sistêmicos; uma espécie de apatia geral no
tocante aos temas que escapam da rotina diária leiga; uma clara e instalada dicotomia entre as “Ciências Sociais e Humanas Aplicadas” e as ditas “Ciências
Exatas”, sendo que os integrantes destas últimas consideram que são os únicos
que poderão falar sobre o tema “nanotecnologias”.99
98 LENZ E SILVA, Guilherme Frederico B. Risk assessment of nanocarbons: use of analytical
hierarchy and control banding aproaches for safety management & the HSEnano webplatform.
Apresentação em power point cedida pelo autor.
99 Para aprofundar, consulte: ENGELMANN, Wilson. O “direito de ser informado” sobre as
possibilidades e os riscos relacionados às nanotecnologias: o papel do engajamento público no
delineamento de um (novo?) direito/dever fundamental. IN: MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET,
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“Assim, no Brasil, há pouca percepção sobre a necessidade institucional
de envolver a sociedade nos debates sobre a governança científica, nem sobre
a abertura destes processos para outras partes interessadas, nem de integrar
tais considerações nos programas de investigação científica”.100 O direito de
ser informado encontra duas ordens de bloqueio: por um lado, pela própria
comunidade que parece não se interessar sobre este tipo de assunto; por outro,
pela falta de habilidade dos cientistas e demais especialistas de lidar com o
efetivo exercício de transparência e percepção sistêmica das informações que
estão aos seus cuidados.
Esta situação é replicada para o caso das nanotecnologias, dada a ausência de tradição em formas plurais de participação na tomada de decisões.
Isto é uma característica perigosa, pois os especialistas e seus Comitês “[...]
tendem a ser tecnocráticos, assumindo a Ciência como um campo neutro,
respondendo apenas aos interesses nacionais, com espaço limitado para a mais
ampla representação pública das partes interessadas”.101 Dentro destes aspectos, o direito e o dever de informação ainda terão um longo caminho para
percorrer. Qual a alternativa para dar conta deste movimento paradoxal?, isto
é, o direito à informação não é exercido e nem exigido; já o dever de informação – próprio de quem detém a informação: cientistas e fabricantes – não é
estimulado, parece ser mais cômodo o não saber. Um “cuidado” anexo à abordagem precaucional é a informação e o fomento à participação pública sobre
as decisões que envolvam as nanotecnologias.
Não há uma fórmula pronta para este movimento. No entanto, é fundamental que se dê o primeiro passo e não se esquecer: “[...] para fazer evoluir a
cultura científica importa que o público seja bem informado e participe, com
conhecimento de causa, em debates. Promover a cultura científica faz parte
de uma boa higiene democrática. É indispensável para permitir ao público
compreender e orientar o progresso”.102 O “direito de saber”, ou o “direito de
ser informado”103, integra o planejamento da sociedade inscrito na essência
Ingo Wolfgang; COELHO, Alexandre Zavaglia P. Direito, Inovação e Tecnologia. São Paulo: Saraiva,
2015, vol. 1, p. 345-366.
100 MACNAGHTEN, Phil; GUIVANT, Julia S. Converging citizens? Nanotechnology and the
political imaginary of public engagement in Brazil and the United Kingdom. Public Understanding of
Science XX(X). Publicado on line em 27 de outubro de 2012. Disponível em: <http://pus.sagepub.com/
content/early/2010/10/02/0963662510379084> Acesso em 22 set. 2015.
101 MACNAGHTEN, Phil; GUIVANT, Julia S. Converging citizens? Nanotechnology and the
political imaginary of public engagement in Brazil and the United Kingdom. Public Understanding of
Science XX(X). Publicado on line em 27 de outubro de 2012. Disponível em: <http://pus.sagepub.com/
content/early/2010/10/02/0963662510379084> Acesso em 22 set. 2015.
102 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à Informação e Meio Ambiente. São Paulo: Malheiros,
2006. p. 27.
103 ENGELMANN, Wilson. O direito à informação como um Direito Fundamental: os desafios
humanos da comercialização de produtos elaborados a partir das nanotecnologias. IN: BORTOLANZA,
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do Estado Democrático de Direito. Se os integrantes do Sistema Social tiverem um mínimo de conhecimento sobre o tema das nanotecnologias, irão
construir laços mais significativos para o engajamento público. Quem sabe,
participa. Por isto, quem detém o conhecimento tem o “dever” de partilhá-lo
com todos aqueles envolvidos no ciclo de vida que vai desde a matéria-prima
até o descarte final de algum objeto que contenha partículas nanoescalares.
Cabendo observar-se que nem mesmo no último estágio do ciclo de vida do
nanomaterial/nanoproduto se poderá afirmar, com segurança, que se está no
degrau derradeiro do ciclo de vida.
O estudo104 fornece evidências para ser usado no desenvolvimento da
política de nanotecnologia. Ele examina opiniões sobre o uso de rotulagem
como instrumento de risco/política de nanotecnologias na sociedade australiana e explora os fatores associados a essas opiniões. Ele investiga as diferentes percepções de risco e rotulagem entre o público e acadêmico, governamentais e empresariais figuras envolvidas em nanotecnologias na Austrália.
Este estudo encontrou apoio de base ampla para a rotulagem de produtos
que contenham nanomateriais. Há também evidências de que a rotulagem
de produtos que contenham nanomateriais é susceptível de grande influência no comportamento do consumidor. Os produtos alimentares são os itens
mais sensíveis à rotulagem, embora off-the-shelf medicamentos, cosméticos/
protetores solares e pesticidas são suscetíveis de ser afectados por meio de
rotulagem. O estudo constatou que o público era menos propenso a comprar
um produto rotulado, contendo nanomateriais do que outros produtos sem o
uso das nanotecnologias, com exceção de raquetes de tênis e computadores.
Assim, o resultado da pesquisa foi capaz de determinar que a percepção de
risco por si só não era todo o condutor para as atitudes públicas e acadêmicas
no tocante à relutância em comprar. Para os membros do público que nanomateriais percebidos como um risco de um produto, a rotulagem de produtos,
indicando que os nanomateriais foi associada com uma relutância a comprar. Os consumidores relataram que estavam até 24 vezes menos propensos
a comprar, dependendo do produto. No entanto, houve uma diferença significativa na prevalência daqueles que estavam relutantes em comprar um produto rotulado quando comparada com a prevalência daqueles que pensavam o
mesmo produto como um risco se contivesse nanomateriais engenheirados. O
Guilherme; BOFF, Salete Oro (Coords.). Direitos Fundamentais e Novas Tecnologias. Florianópolis:
Conceito Editorial, 2012. p. 51-72.
104 MACNAGHTEN, Phil; GUIVANT, Julia S. Converging citizens? Nanotechnology and the
political imaginary of public engagement in Brazil and the United Kingdom. Public Understanding of
Science XX(X). Publicado on line em 27 de outubro de 2012. Disponível em: <http://pus.sagepub.com/
content/early/2010/10/02/0963662510379084> Acesso em 22 set. 2015.
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estudo descobriu uma confiança reduzida em cientistas e no departamento de
saúde. Genericamente, o trabalho foi realizado para determinar os rumos da
associação entre a confiança e a percepção de risco. Uma direção: faz efeito na
confiança a sua percepção de risco que por sua vez afeta o seu comportamento de compra (o modelo ocasional “indirecta”). A outra direção: a percepção
de risco afeta sua confiança em um regulador, e, portanto, não há nenhuma
relação entre a confiança e o comportamento de compra. Assim, podemos
concluir que a confiança nos cientistas e do departamento de saúde não são
susceptíveis de ter uma influência direta sobre o comportamento de compra.
Portanto, a comunicação dos riscos eventualmente existentes em relação aos
produtos que contenham nanopartículas deverão ser comunicados ao público,
a fim de manter a confiança nos cientistas e dirigentes dos órgãos e agências
reguladoras de saúde. O aumento da familiaridade com a nanotecnologia tem
evidenciada significativa importância com a percepção de risco reduzido de
nanomateriais fabricados. Portanto, destaca-se a importância de se investir em
estratégia de rotulagem.
Portanto, alguns dos problemas que cercam a implementação de um
sistema de rotulagem estão além do próprio sistema de rotulagem, vez que
são inerentes à introdução de uma nova tecnologia na sociedade. No que diz
respeito às medidas de exposição da população, rotulagem, como foi levantado, é uma solução para identificar quem na comunidade está sendo exposto
a determinados nanomateriais manufaturados, juntamente com registos de
produtos.105
Outra pesquisa sugere desconhecimento público sobre as nanotecnologias. Trata-se de um estudo com entrevistados norte-americanos por meio
de questionário on-line com 587 entrevistados, representativos da população
adulta dos Estados Unidos em termos de idade, sexo e nível de educação. O
objetivo deste estudo foi avaliar como o interesse pela ciência e conhecimento,
bem como crenças sobre ciência estão associados a risco e beneficiar percepções da nanotecnologia. Os resultados sugerem que o público norte-americano ainda não é familiarizado com a nanotecnologia. Aqueles que têm algum
conhecimento souberam da nanotecnologia a partir da televisão e da Internet.
O conhecimento de métodos científicos não está relacionada ao benefício e
percepções de risco, pelo menos quando outros preditores são controlados. Em
contraste, crenças positivas sobre a ciência (por exemplo, o seu impacto sobre
a economia ou a saúde) e crenças epistemológicas mais sofisticadas sobre a
natureza do conhecimento científico são moderadamente ligadas à percepção
105 CAPON, Adam et al. Comparative analysis of the labelling of nanotechnologies across four
stakeholder groups. IN: J Nanopart Res, v. 17, p. 327, 2015.
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mais positiva da nanotecnologia. A única exceção é a percepção de incerteza
científica: isso é associado com resultados menos positivos. Finalmente, maior
engajamento com a ciência está associada à percepção de maior risco. Esses
resultados mostram que os leigos que estão envolvidos com a ciência estão
conscientes da incerteza inerente de evidência científica, podendo perceber
a nanotecnologia de maneira um pouco mais diferenciada, contrariamente à
forma como ele é retratado na mídia hoje.106
Pode-se afirmar que os riscos ‘antigamente’ eram percebidos através dos
sentidos humanos, uma vez que grande parte deles advinha da falta de infraestrutura, diferentemente dos riscos atuais, os quais resultam de causas técnico-científicas, sendo de ordem global e ameaçando a sobrevivência de seres
vivos na Terra. [...] como se vê, o risco é uma novidade. O novo está em uma
sociedade que passa a gerá-lo e a neutralizar a convivência com ele e suas
consequências.107
Algumas definições mais genéricas diferenciam riscos naturais de riscos
tecnológicos, atribuindo os primeiros a catástrofes naturais e aos segundos
acidentes industriais, já outras definições entendem que ambos existem, mas
possuem em comum sua gênese na ação antrópica.108
Já Luhmann refere que embora se fale muito sobre ‘risco’, a sociologia
disse apenas o óbvio, sobre o conceito da moda: ‘sociedade de risco’. Diante
dessa afirmação, o Luhmann propõe uma diferenciação entre ‘risco’ e ‘perigo’
afirmando que somente deve-se falar em ‘risco’ quando seus resultados advêm
de decisões, sendo que nos demais casos, quando as consequências decorrem
de causas fora do próprio controle, chama-se de ‘perigo’, o que muito embora
não deixa de interligar os dois (risco e perigo).109
Todavia, a argumentação de Luhmann chama a atenção para algo essencial, que é a
distinção entre um dano hipotético em consequência da própria ação consciente e
do dano hipotético em consequência da ação dos outros, da natureza ou de outras
causas fora do próprio controle.110

Luhmann destaca ainda a ‘contingência’ como valor próprio da sociedade
106 RETZBACH, Andrea et al. Public understanding of science and the perception of

nanotechnology: the roles of interest in science, methodological knowledge, epistemological
beliefs, and beliefs about science. IN: Journal of Nanoparticle Research, V. 13, ISSUE 12,
P. 6231-6244, DECEMBER 2011.
107 ZANIRATO, Silvia Helena et.al. Sentido do Risco: interpretações teóricas. Revista Bibliografica
de Geografía y Ciencias Sociales. Universidade de Barcelona. V. XIII, n. 785, mayo/2008.
108 ZANIRATO, Silvia Helena et.al. Sentido do Risco: interpretações teóricas. Revista Bibliografica
de Geografía y Ciencias Sociales. Universidade de Barcelona. V. XIII, n. 785, mayo/2008.
109 BRÜSEKE, Franz Josef. Risco e Contingência. Socitec e-prints, v.1, n. 2, p. 35-48, Jul/Dez/2005.
110 BRÜSEKE, Franz Josef. Risco e Contingência. Socitec e-prints, v.1, n. 2, p. 35-48, Jul/Dez/2005.
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moderna “[...] algo que não é necessário, nem impossível [...] estende-se a
percepção do mundo que depende de distinções [...] as quais podem ser feitas
de um jeito ou de outro, sendo assim, ‘contingentes’”111.
Dentre a catalogação de ‘risco’ proposta por Luhmann, o conceito ‘restrito’ pode ser considerado o mais amplo, vez que inclui o que denomina de ‘perigo’, podendo-se chegar a uma ‘zona de risco’, e é aqui que as nanotecnologias
podem ser enquadradas. O autor refere que decisões aceitam possibilidade
negativas, entendidas como danos, os quais embora improváveis, são possíveis,
e quando ocorrem, se coloca a decisão como causa direta, expondo-a ao arrependimento. “[...] Por conta desta incerteza no tocante ao futuro, a configuração dos elementos que integram as normas jurídicas deverá ser revisada [...]
visando prepara-se com alguma expectativa ao futuro duvidoso.112 O ingresso
do risco como uma categoria juridicizável implica considerar os limites da
decisão e ponderar quais as decisões que deverão impor limites, pois se estará
jogando com o futuro e o improvável. Este cenário contemporâneo, que é
sofisticado pela emergência das nanotecnologias, evidencia que os riscos estão
vinculados a decisões consideradas racionais, “[...] porque são necessárias para
aproveitar as oportunidades ou para evitar algo pior, [...]” como conflitos entre
aqueles que decidem e aqueles que são afetados, eis que muitas vezes aquele
que são afetados não são os mesmos que decidem. A partir da passagem acima
pode-se verificar que para aquele que decide tem-se o ‘risco’ enquanto para
aqueles afetados, trata-se de ‘perigo’ vindo de fora.113
O cenário global, especialmente no setor das nanotecnologias, direciona
para uma busca da verificação do desenvolvimento do risco, tentando gerir o
risco, adotando-se medidas como: informar o mercado quanto aos produtos
com utilização da tecnologia ‘nano’, realizar testes, acompanhar os efeitos do
uso dos produtos com ‘nanos’, identificar o ciclo de vida do produto e dar
continuidade aos testes durante o período de comercialização.114
111 LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. Tradução de Silvia Pappe; Brunhilde Erker; Luis
Felipe Segura. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad Iberoamericana; Universidad de Guadalajara,
1992.
112 LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. Tradução de Silvia Pappe; Brunhilde Erker; Luis
Felipe Segura. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad Iberoamericana; Universidad de Guadalajara,
1992, p. 65.
113 LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. Tradução de Silvia Pappe; Brunhilde Erker; Luis
Felipe Segura. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad Iberoamericana; Universidad de Guadalajara,
1992, p. 65.
114 ENGELMANN, Wilson. O diálogo entre as fontes do Direito e a gestão do risco empresarial
gerado pelas nanotecnologias: construindo as bases à juridicização do risco. In: Lenio Luiz Streck;
Leonel Severo Rocha; Wilson Engelmann. (Org.). Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica:
Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora Ltda., 2012, v. 9, p. 319-344.
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Diante do aporte acima, e não querendo aqui exaurir ou amarrar-se aos
aspectos conceituais do ‘risco’, o questionamento que se faz é: este risco é para
quem? Eis que, neste momento, já se considera a presença do risco quanto às
nanotecnologias aplicadas aos cosméticos.
Por isso, “é preciso preparar-se para os que (ainda) não estão”, diz o título de
uma matéria referente às normas da ISO: “Saber que incluso lo improbable
puede llegar a suceder es una valiosa lección para cualquiera que trabaje en
gestión de la seguridad y el riesgo. Esto es lo que hace que sea tan importante
la identificación, evaluación y gestión de los diferentes riesgos en una organización o sociedad – y las normas juegan un papel crucial en este proceso. Así
nació, a finales de año de 2014, ISO/TC 292 para la seguridad y resiliência115.
Esto implica con frecuencia mejorar nuestra capacidad de gestionar las dificultades, ya sean causadas por los desastres naturales o por la deficiente protección de los servicios públicos esenciales. Creemos firmemente que las normas pueden marcar una diferencia considerable en la sistematización de este
trabajo. Cada vez más, las organizaciones, tanto en los sectores privado como
público, están descubriendo que las normas facilitan la tarea de compilar un
inventario de riesgos – e identificar y abordar las deficiencias. La gestión de
riesgos es un tema que concierne a todos los gerentes, no sólo los gerentes de
seguridad y calidad.116
No contexto da nanotecnologia, no entanto, a linha entre um tipo de
problema de risco e outra não é sempre claro. Assim, a estratégia regulamentar
ideal para enfrentar esses riscos é o denominado valor-embarcado. A literatura sobre governança de risco reconhece tanto o componente embarcado
de valor da gestão de riscos e o fato de que a intervenção reguladora para
supervisionar riscos tecnológicos pode variar entre os campos, países e indivíduos, em função da sua concepção de risco e sua construção do “objeto de risco”
(um “objeto de risco” é uma definição socialmente construída que emoldura
o escopo do que constitui um risco para fins regulatórios. A existência de um
objeto de risco justifica a intervenção reguladora para controlar seu impacto
na sociedade, e a forma como ele é definido determina como deve ser gerenciado) que requer controle. Uma boa ilustração para esse ponto é o debate
internacional sobre a regulação dos organismos geneticamente modificados
115 Disponível em: < http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=5259148> Acesso
em 12 out. 2015.
116 IDERMARK, Thomas. Prepararse para los que no lo están. IN: ISOfocus, la revista de la
Organización Internacional de Normalización. julho-agosto 2015. Disponível em <www.iso.org/
isofocus> Acesso em 17 set. 2015.

Capítulo 1 | 71
(OGM) nos alimentos. Os documentos da literatura que a União Europeia
(UE) utiliza, levantam objeções à biotecnologia e são baseadas não só no risco
potencial à saúde (danos físicos) que esta tecnologia pode causar, mas também
sobre riscos cultural, ético, religioso, ideológico e competitivo.117
Na verdade, os riscos advindos dos nanoscosméticos propagam-se para
além daqueles seres humanos que possuem contato direto com o produto
‘nano’, alcançando o meio ambiente e, a partir daí, todos os integrantes da
sociedade, incluindo aí as tão cuidadas “gerações futuras”. Um exemplo que
dá legitimidade a afirmação referida, são as considerações feitas por Douglas
Kaysar e seu estudo Risck Regulation: ele trata de nanopartículas utilizadas na
produção de protetores solares a partir do dióxido de titânio, as quais quando
testadas em células humanas in vitro e expostas a luz ultravioleta demonstraram-se de alguma forma prejudiciais. Neste sentido, alguns cientistas utilizam um revestimento para as partículas, a fim de reduzir a possibilidade de
bioatividade prejudicial. Contudo, os efeitos destes protetores solares à saúde
somente poderão ser verificados em longo prazo.118
Os efeitos das nanopartículas no meio ambiente também não são fáceis
de prever. Entretanto, novas evidências sugerem que a utilização destas nanopartículas de dióxido de titânio, podem afetar papéis biológicos importantes desempenhados por micróbios, eis que serão dispersos por todo ambiente
aquático e ecossistema. Assim, as nanopartículas podem produzir inúmeras
consequências inesperadas e potencialmente prejudiciais.119
O que se pode concluir é que o risco potencialmente apurado, quanto a
utilização/criação de protetores solares com nanopartículas, não se restringe
somente aos consumidores e cientistas destes produtos, ou seja, não fica reduzido apenas aqueles que têm contato direto, mas podem vir a atingir o meio
ambiente, trazendo malefícios inesperados para o ecossistema como um todo,
o que atingirá indiretamente todos os seres humanos e consequentemente as
gerações futuras. De qualquer modo, o avanço na utilização da escala nano
em cosméticos, na sua significação ampla, deverá ser acompanhado de mais e
novas pesquisas sobre os possíveis efeitos tóxicos.120
As nanopartículas de vários produtos cosmecêuticos aplicados sobre a
pele podem ter efeitos tóxicos se atingirem a corrente sanguínea. A investiga117 SNIR, Reut. Trends in Global Nanotechnology Regulation: The Public-Private Interplay. IN:
Vanderbild Journal of Entertainment & Technology Law. v. 17, n. 1, p. 107-173, 2014.
118 KYSAR, Douglas A. Risck Regulation. Nanoethics Graduate Education Symposium, University
of Washington. Nanoethics Special Edition Monograph. Washington-EUA, September. 2009.
119 KYSAR, Douglas A. Risck Regulation. Nanoethics Graduate Education Symposium, University
of Washington. Nanoethics Special Edition Monograph. Washington-EUA, September. 2009.
120 GORAI, Soma. Nanotechnology in Cosmetics. IN: The Beats of Natural Sciences, Issue 3, v. 1,
september 2014.
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ção sobre a toxicidade de nanopartículas de TiO2 demonstraram que, quando TiO2 de tamanho nano-administrada por via subcutânea a ratos grávidas,
houve transferência para os descendentes, resultando em danos cerebrais e
reduzindo a produção de espermatozóides em prole masculina. Vários estudos
têm mostrado que as nanopartículas de TiO2 pode produzir radicais livres e
causar toxicidade celular em estudos tubo de ensaio, quando exposto à luz UV.
Estudos têm demonstrado que as nanopartículas de cobalto-crómio (29,5 nm
de diâmetro) podem destruir células de fibroblastos humanos através de uma
barreira celular intacta. Se nanopartículas são inalados e ou ingeridos acidentalmente ou absorvido através da pele, podem causar à pele e pulmão danos
e toxicidade de órgãos ou podem prejudicar o feto. Nanoparticulas de prata
são utilizados em cosmecêuticos quanto à sua atividade antimicrobiana. A
concentração de prata que é letal para as bactérias também é letal para ambos
os queratinócitos e fibroblastos.121
Preste atenção à seguinte pergunta: o seu protetor solar está prejudicando
os peixes e a vida marinha? É bem possível, de acordo com um novo estudo da
Universidade da Califórnia. O relatório, publicado na revista Environmental
Science and Technology, descobriu que o óxido de nanomateriais de nano-zinco utilizado na maioria dos protetores solares e algumas pastas de dentes e
produtos de beleza fazem com que os embriões de ouriço do mar fiquem
muito mais vulneráveis a outras toxinas ambientais. Nano-óxido de cobre encontrados em pintura de barcos tem o mesmo efeito. Estudos anteriores demonstraram que os nanomateriais em protetores solares podem prejudicar o
fitoplâncton, que são ingeridos por peixes pequenos, camarões e baleias.
Os investigadores utilizaram embriões de ouriço do mar, que são altamente sensíveis a materiais tóxicos, e os expuseram a diversas quantidades
de óxido de zinco nano e óxido de cobre. Células de embrião são capazes de
expelir as toxinas através de uma série de pequenas bombas. Mas quando nanomateriais no interior das células começam a se dissolver, eles sobrecarregam
as bombas e permitem que outros produtos químicos ambientais prejudiciais
entrem nas células e lá permaneçam. Os resultados podem ser devastadores.122
Outra publicação em periódico científico realizou a revisão da literatura,
avaliando o estado atual do conhecimento sobre a exposição por inalação para
121 LOHANI, Alka et al. Nanotechnology-Based Cosmeceuticals. IN: ISRN Dermatol.

2014. Published online 2014 May 22. Disponível em: < http://www.hindawi.com/journals/
isrn/2014/843687/> Acesso em 08 set. 2015.
122 MYUNG, Jaewook. Production of Nitrous Oxide from Nitrite in Stable Type II
Methanotrophic Enrichments. In: Environ. Sci. Technol., Article ASAP. Publication Date
(Web): August 24, 2015. Disponível em: < http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5b03385>
Acesso em 10 set. 2015.
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as nanopartículas aerotransportadas no ambiente interno. Foram apresentados os principais cenários de exposição em ambientes interiores, complementada pela análise da literatura publicada e de um inventário de produtos de
consumo com capacidade de nanotecnologia. De todos os produtos listados
no inventário, 10,8% (194 produtos) apresentam o potencial de formação de
aerossol de nanomateriais e subsequente exposição por inalação durante a
utilização ou uso indevido. Entre aqueles, os produtos contendo prata são os
mais prevalentes (68 produtos). Cerca de 50% dos produtos de aerossóis iria
promover a liberação em estado molhado e 50% seria potencialmente libertado por aerossóis secos. Cerca de 14% são produtos de limpeza que podem ser
amplamente utilizados em ambientes fechados públicos, onde os ocupantes
do edifício podem estar expostos. Embora uma variedade de composições
nanomateriais têm sido investigados no número limitado de estudos de libertação e exposição publicados, identificou-se a necessidade de estudos investigando nanofibras (além de nanotubos de carbono), nanofilmes, nanoplatelets,
e outros nanomateriais emergentes, como ceria e seus nanocompósitos. Finalmente, o estudo fornece recomendações para futuras pesquisas, buscando fazer avançar a compreensão da exposição a nanomateriais no ar em ambientes
fechados, tais como estudos sobre a química interna dos nanomateriais, uma
melhor informação e rotulagem de nanomateriais em produtos de consumo,
e um design mais seguro de produtos de consumo contendo nanomateriais.123
Uma vez que as nanopartículas são consideradas contaminantes emergentes em água, há uma necessidade premente de se assegurar a sua remoção.
Especificamente, estudos recentes têm encontrado nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2), que podem potencialmente causar efeitos ambientais
e de saúde adversas. Estações de tratamento típicas têm três fases em que
as partículas em pré-filtração podem ser removidas: coagulação, floculação e
sedimentação. Um ponto de alerta se encontra na escala reduzidadas nanopartículas, onde, com utilização de dosagem constante de sulfato de alumínio como coagulante, foram utilizados para investigar a eficácia da instalação
de tratamento convencional para remover nanopartículas e os mecanismos
fundamentais envolvidos em condições ideais e ambientais relevantes. Os resultados mostraram que a remoção por sedimentação foi o mais eficiente na
presença de cations divalentes e na ausência de matéria orgânica natural (sigla
em inglês, NOM) e as nanopartículas com revestimento orgânico sintético,
conseguindo-se dose adequada de remoção. Com a adição de um revestimento orgânico sintético nas nanopartículas e NOM, a remoção foi diminuída
123 VANCE, Marina E.; MARR, Linsey C. Exposure to airborne engineered nanoparticles

in the indoor environment. IN: Atmospheric Environment, v. 106, April 2015, p. 503-509.
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para -80%. Apesar da elevada dose de coagulante utilizada, sem modificação
do pH (típico de tratamento prático), sob água com químicas realistas existe
uma possibilidade de libertação significativa, e especificamente ~ 5 ppm de
partículas mais pequenas do que 450 nm foram observados após a sedimentação, o que suscita preocupações sobre a capacidade para estas instalações de
tratamento para remover de forma adequada as nanopartículas que são crescentes em produção e utilização.124
Enquanto a taxa de comercialização de produtos que contenham nanomateriais acelera rapidamente, o meio ambiente, saúde e estudos de segurança
que deveriam ter sido feitos antes do lançamento comercial somente estão
aparecendo lentamente.
Dois estudos recentes demonstram quão pouco se sabe sobre os potenciais riscos associados aos nanomateriais e quão mal os nossos reguladores
estão a gerir esses riscos.
Um dos estudos é oriundo dos EUA e olhou para a extensão da exposição
e inalação de nanopartículas no ar em ambientes internos. O estudo constatou
que aproximadamente 10% dos produtos de consumo que contêm nanomateriais podem se espalhar pelo ar e ser inalados, e que os riscos de saúde associados com esta exposição não são conhecidos. Esta exposição pode ocorrer
em várias fases do ciclo de vida dos produtos. A análise do estudo de níveis
de exposição se baseou em estimativas do número de produtos que contêm
nanomateriais, utilizando o banco de dados compilado pelo PEN – Project on
Emerging Nanotechnologies. Com base em dois anos de dados do registo obrigatório francês de nanomateriais, estes números são quase certamente muito
baixos - ou seja, níveis de exposição a nanomateriais em forma de aerossol são
susceptíveis de ser muito maior do que as estimadas neste estudo. O estudo
faz uma série de recomendações, concentrando-se tanto sobre a necessidade de
investigação e de dados adicional e a necessidade clara de apresentação nanomaterial e rotulagem em produtos de consumo.125 Estes passos são críticos para as
avaliações de risco adequadas e o rastreamento sobre a saúde humana e os
impactos ambientais destes materiais.
Existem dois tipos de nanopartículas que estão sendo adicionados
NICHOLA, Kinsinger et al.Titanium Dioxide Nanoparticle Removal in Primary
Prefiltration Stages of Water Treatment: Role of Coating, Natural Organic Matter, Source
Water, and Solution Chemistry. IN: Environmental Engineering Science, v. 32, n. 4, p.
292-300, abril 2015.
124

125 Registre-se que no Brasil, está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei
nº 5.133/2013, que institui a obrigatoriedade de inserir no rótulo de todos os produtos à base de
nanotecnologias. No entanto, há forte resistência de diversos setores envolvidos com as nanotecnologias
sobre a adoção de rótulo com informações acerca do uso da nanotecnologia nos produtos colocados no
mercado consumidor.
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ao protetor solar; dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO). Por
que usá-las? Partículas volumosas de óxido de zinco e dióxido de titânio
têm sido usadas em filtros solares durante décadas para refletir ou absorver
luz ultravioleta que causam câncer. Os protetores solares parecem branco
quando se espalha na pele, porque as partículas deste tamanho refletem a
luz visível. Mas quando os ingredientes dos protetores são fabricados em
nanopartículas (geralmente de 25 a 50 nanômetros de largura) eles se comportam de forma diferente. Apesar de se aglomerarem quando misturados
em filtro solar, as nanopartículas de dióxido de titânio e óxido de zinco não
só mantêm a sua capacidade altamente eficiente na absorção de luz UV,
mas também absorvem e dispersam a luz visível, tornando- se transparente
na pele. Assim, na luta contra o câncer de pele, as fórmulas de nanopartículas são vencedoras.126
Outro estudo analisou a eficácia de tratamento de resíduos na remoção
de dióxido titânio em escala nano (TiO2). Quando o TiO2 nano foi revestido
(o que ocorre muitas vezes) e matéria orgânica natural era presente - que é um
cenário bastante realista - cerca de 20% do TiO2 nano permaneceu na água
tratada. Isto é importante, porque a partir de instalações de águas residuais
de efluentes ou é descarregado no meio ambiente ou adicionado ao abastecimento de água potável. Estima-se que as emissões globais das massas de água
de nano TiO2 através de estações de tratamento de águas residuais são entre
1100 e 29.200 toneladas métricas por ano.127
Tal situação levanta uma preocupação significativa sobre os potenciais
riscos de saúde e ambientais associados com nano TiO2. Alguns estudos sobre o nano TiO2 encontraram efeitos adversos para a saúde humana, além de
apresentarem efeito tóxico para uma série de organismos aquáticos. Verificou-se essas partículas reagem com a luz solar para produzir radicais livres que
destroem a matéria viva. Mesmo nos melhores cenários de casos investigados
no estudo, cerca de 5 partes por milhão de agregados TiO2 nano ficou suspenso em solução. O estudo observa que estas são as partículas apresentam
maior risco à saúde e preocupação ambiental devido à sua maior reatividade e
eventuais transportes através do ambiente.128
Na figura a seguir reproduzida, se podem observar os diferentes cami126 Disponível: < http://nanosaude.ensp.fiocruz.br/?q=content/nanotecnologia-em-seu-protetorsolar>
Acesso em 25 set. 2015.
127 The Global Market for Titanium Dioxide Nanoparticles. Publicado em setembro de 2015.
Disponível
em:
<http://www.futuremarketsinc.com/the-global-market-for-titanium-dioxidenanoparticles/#prettyPhoto> Acesso em 24 set. 2015.
128 Disponível em: <http://emergingtech.foe.org.au/new-studies-show-risks-of-nanomaterials-tohuman-health-and-the-environment/> Acesso em 10 set. 2015.
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nhos nanotoxicológicos:129

A figura evidencia os principais pontos finais relativos aos efeitos toxicológicos dos nanomateriais, que deverão ser observados inclusive em relação aos
nanocosméticos. Destacam-se: a penetração através de barreiras fisiológicas;
a absorção e translocação; os danos celulares ou citotoxicidade; a indução de
estresse celular e a mutagenicidade/genotoxicidade. Portanto, qualquer cosmético que tenha algum nanomaterial em sua composição deverá comprovar
que não está caracterizada nenhuma destas questões relevantes de toxicologia.

129 RAJ, Silpa et al. Nanotechnology in cosmetics: opportunities and challenges. IN: Journal

of Pharmacy & BioAllied Sciences, 4(3), jul-sep 2012, p. 186-193.
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dentificam-se quatro áreas principais com diferentes graus de alcance
e influência sobre o processo de produção (biomimética, a eficiência
dos recursos, mínimo risco, energia e tecnologias ambientais). As áreas
de biomimética e eficiência dos recursos são um reflexo da demanda de
usar pouco material e energia. Para este efeito, processos de produção simples
e naturais desempenham um papel em todos os níveis, por exemplo, através
da utilização de recursos materiais e energéticos locais ou através de auto-organização molecular. Existe uma dupla abordagem para o potencial sobre o
risco de segurança relativo aos seres humanos ou o meio ambiente: não será
possível com alguns pontos de contato com nanoprodutos; e o risco de substâncias tóxicas bem como nanoestruturas deve ser evitado enquanto o uso de
nanofuncionalidades deve ser responsável. Em comparação, a área da energia
e do ambiente de tecnologias aponta para o desenvolvimento de novas áreas:
de recursos e uso de energia, monitorização e redução das emissões (poluente), bem como novas opções para a melhoria do estado do meio ambiente.
A abordagem dos princípios do design nano verde é complementar a medidas regulamentares/regulatórias. Assim, a sua aplicação implica um debate
público já em curso sobre as nanotecnologias, além de um comprometimento
conjunto da responsabilidade de todos os atores envolvidos.
Neste contexto, se fala em pesquisa e inovação responsáveis (sigla em inglês,
RRI): “é um processo interativo transparente onde os atores sociais e inovadores tornam-se mutuamente responsáveis pela perspectiva da aceitabilidade
(ética), sustentabilidade e desejabilidade social do processo de inovação e a comercialização dos produtos”.130 Assim, a noção de que a nanotecnologia é um
campo onde uma orientação de acordo com um objetivo desejado (por exemplo, a sustentabilidade) é particularmente fácil de conseguir, também decorre
do fato de que ele é um campo relativamente jovem. Portanto, é aplicável o
seguinte: quanto mais cedo se tenha o conhecimento disponível relativamente
aos efeitos potenciais, mais fácil será formular diretrizes e condições gerais.
Um primeiro passo pode ser o design do foco do ambientalmente amigável (environmentally friendly).131 Portanto, aqui se tem um ponto de atenção
muito importante para que a opinião pública sobre as nanotecnologias e sua
aplicação aos cosméticos, como o objetivo principal deste livro, possa ser po130 Schomberg R. A vision of responsible innovation. In: Owen, R., Heintz, M., and

Bessant, J. (eds.) Responsible Innovation. London: John Wiley, 2013, p. 51-74.
131 FUCHS, Daniela. Green nano: Positive environmental effects through the use of
nanotechnology. IN: Nano Trust Dossiers. Institute of Technology Assessment of the
Austrian Academy of Sciences, n. 045en, maio 2015. Disponível em: <epub.oeaw.ac.at/ita/
nanotrust-dossiers/> Acesso em 24 set. 2015.
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sitiva. Para isso, será fundamental o pleno exercício do direito à informação do
consumidor. A educação para o consumo é o passo adequado para a compra
consciente dos produtos, sua adequada utilização e o correto descarte das embalagens.
Por conta disso, exige-se cuidado com a segurança, destacadamente em
dois aspectos fundamentais e preliminares, que são a segurança ocupacional e
saúde no meio ambiente de trabalho, seja no laboratório ou na fábrica, onde os
trabalhadores estarão a primeira fase de exposição humana, a partir dos seguintes
pressupostos, que buscam desenhar o desenvolvimento responsável das nanotecnologias, como um dos pressupostos para a pesquisa e inovação responsáveis132:
Critérios
Antecipar, identificar e rastrear
os nanomateriais potencialmente perigosos no local de trabalho

Responsabilidade Negocial-Empresarial
Identificar os nanomateriais no
ambiente de trabalho;
Realizar pesquisas toxicológicas;

Responsabilidade social
Emitir orientação antecipatória;
Realizar pesquisa toxicológicas; Emitir orientações de perigo e controle

Tomar abordagens precaucionais (prudentes)
Avaliar as exposições dos trabalhadores aos nanomateriais

Medir a exposição

Fornecer orientações sobre métricas,
métodos de amostragem e análise

Avaliar e comunicar os riscos e
os riscos aos trabalhadores

Realizar avaliações de risco
e de perigo; Comunicar os
perigos e informações de risco
para os trabalhadores;

Comunicar informações sobre os
riscos para os empregadores, sindicatos, trabalhadores, outras agências, e
ao público.

Treinar trabalhadores em técnicas de manuseio seguro.
Gerenciar os riscos de segurança
e saúde ocupacional

Gerenciar os riscos dos nanomateriais no local de trabalho;

Incluir muitos parceiros para desenvolver estratégias de governança;

Controlar as exposições;
Monitorar a exposição dos
trabalhadores e da saúde.

Emitir orientações sobre gestão de
riscos no local de trabalho OELs (limites de exposição ocupacional).
Os controles de engenharia e EPI
(equipamento de proteção individual);
A vigilância médica.

132 Adaptado a partir de: SCHULTE, P. A. et al. Occupational safety and health criteria for responsible
development of nanotechnology. IN: J Nanopart Res, 16:2153, 2014, p. 3.
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Critérios
Fomentar o desenvolvimento
seguro das nanotecnologias e a
realização de benefícios sociais
e comerciais

Responsabilidade Negocial-Empresarial

Responsabilidade social

Proteger os trabalhadores de
todo o dano de nanomateriais;

Transmitir o grau de certeza sobre
riscos e perigos;

Transmitir o grau de incerteza
sobre os riscos conhecidos;

Realizar pesquisas endereçadas às
incertezas;

Reconhecer os perigos;

Demonstrar a eficácia dos controles;

Apoiar abordagens de precaução;
Documentar a eficácia dos
controles.

Abordar a relação entre riscos ocupacionais e ambientais;
Trabalhar a nível global;
Educação e apoio na alfabetização
científica.

Os critérios apresentados representam uma ampla iniciativa para o desenvolvimento responsável e seguro das nanotecnologias em diversos ambientes: de pesquisa, de trabalho e de meio ambiente propriamente dito. Destaca-se a importância da informação dos atores envolvidos nos diversos estágios; a
comunicação sobre o que já se sabe sobre os riscos, além de enfrentar também
que nem tudo é conhecido. Os diversos itens apontados na figura são reciprocamente complementares, como se pode ver na próxima ilustração133:

Há uma interrelação entre avaliação da exposição; identificação de pe133 SCHULTE, P. A. et al. Occupational safety and health criteria for responsible development of
nanotechnology. IN: J Nanopart Res, 16:2153, 2014, p. 3.
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rigo; avaliação de risco; gerenciamento de riscos e fomentar os benefícios. A
importância desses diversos estágios se deve à percepção menos ainda quanto
aos riscos que podem advir desses produtos nanotecnológicos, uma vez que
eles se apresentam com poucas informações, e muitas vezes mascarados pelos
benefícios suplantados em curto espaço de tempo.
Neste período de avanço da nanotecnologia comercial134, há muitos
exemplos mostrando que os princípios e práticas do desenvolvimento responsável têm recebido um amplo apoio. No entanto, não é claro até que ponto a
precaução está a sendo seguida. Isso precisa ser avaliado numa base nacional e
global. As investigações preliminares têm sido um bom começo, mas refletem
pequenas taxas de resposta. Mais avaliações detalhadas e rigorosas são necessárias para minimizar esse viés.
De qualquer modo, esse cenário de avaliações tem elevado custo, além
da necessidade de atitudes de aceitação destas pesquisas, especialmente pelas
empresas produtoras, que deverão fornecer informações. Empresas, governo,
trabalhadores e outras organizações devem investir no desenvolvimento e coordenação de tais avaliações. Avaliar a extensão em que não há conformidade
com a orientação de precaução para proteger os trabalhadores envolvidos com
nanomateriais é uma referência crítica de desenvolvimento responsável da nanotecnologia. Além disso, após essa avaliação, será importante identificar os
gargalos, ou seja, setores, subsetores e tipos de estabelecimentos ou empresas
onde o cumprimento é menor do que o adequado e, em seguida, instituir remediação e intervenção estratégica (como campanhas de informação).
Se esses problemas têm atormentado tecnologias emergentes anteriores, devem ser evitados neste momento, constuindo-se critérios para definir
o desenvolvimento responsável das nanotecnologias. A pedra angular do desenvolvimento responsável é o dever de proteger os trabalhadores, que são os
primeiros expostos aos perigos potenciais da tecnologia. Proteger os consumidores e o meio ambiente também são importantes, mas a base do desenvolvimento responsável começa com a proteção do trabalhador.135 Tais elementos
aparecem na estrutura da ilustração abaixo apresentada:
134 The Global Nanomaterials Market, 2010-2025: Market size, producers, applications and prospects.
Publicado em fevereiro de 2015. Disponível em: < http://www.futuremarketsinc.com/the-globalmarket-for-nanomaterials-2010-2022/> Acesso em 24 set. 2015. Nesse texto se pode ler: os mercados
de nanomateriais que estão impactando atualmente incluem cuidados médicos, artigos esportivos,
cosméticos e cuidados pessoais, automotivo, alimentos e bebidas, casa e jardim, os revestimentos em
numerosos sectores, electrónica de consumo e informática. Tintas e revestimentos se aplicam a muitos
mercados de consumo de indústria aeroespacial e automotiva para construção e higiene. Eles oferecem
uma gama de funcionalidades que são desejáveis em
 um número de setores, tais como anti-bactericida,
anti-corrosão, facilidade de limpeza, barreira térmica, proteção UV-absorvente e suas combinações.
135 SCHULTE, P. A. et al. Occupational safety and health criteria for responsible development of
nanotechnology. IN: J Nanopart Res, 16:2153, 2014.
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FONTE136

Na figura acima se verificam cinco caminhos de passagem obrigatória
para a instalação segura e responsável das nanotecnologias, incluídos os nanocosméticos, na sociedade. Esses caminhos estão interligados aos elementos
antes analisados, como parte integrante de pesquisa e inovação responsáveis.
Veja-se que o elemento humano e o meio ambiente são etapas essenciais nessa
construção.
Há uma boa razão para investidores, assim como os consumidores, se
preocuparem com produtos químicos potencialmente nocivos em cosméticos.
A indústria de cosméticos e cuidados pessoais é particularmente vulnerável
à reação dos consumidores com questões de saúde que surgem relacionadas
com a utilização dos seus produtos. Discutir se os medos (ou as dúvidas e
incertezas) estão bem fundamentados ou não, e persuadir os clientes a voltar
é muito mais difícil e mais caro, do que a manutenção da confiança e lealdade
do cliente em primeiro lugar. Aqui estão alguns pontos que a indústria nano136 SCHULTE, P. A. et al. Occupational safety and health criteria for responsible development of
nanotechnology. IN: J Nanopart Res, 16:2153, 2014.
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cosmética deverá atentar.
As ameaças à saúde podem incluir, por exemplo, câncer, danos ao desenvolvimento de fetos e bebês expostos aos produtos químicos através de
produtos do bebê ou os cosméticos utilizados pela mãe, e interrupções de
vários órgãos ou sistemas hormonais no organismo.137 Por conta deste cenário,
a regulação nano específica será muito importante. A grande dúvida: como
estruturá-la?

137 LITTLE, Tim; LEWIS, Sanford; LUNDQUIST, Pamela. Hidden Liabilities, Market

Risk and Drivers of Change in the Cosmetics and Personal Care Products Industry. IN:
Investor Environmental Health Network. Disponível em: <www.iehn.org.> Acesso em 14
out. 2015.
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participação do Direito na questão debatida nesta pesquisa refere-se ao seu papel regulatório, o seja, de que forma poderá tutelar,
seguramente, o desafiante ‘nanomundo’ que vem se apresentando,
notadamente em relação aos nanocosméticos?
A questão não é simples, pois admite uma grande variedade de respostas
e ângulos de tratamento. De qualquer modo, existem diversas alternativas:
não regular diretamente, deixando que as partes envolvidas – especialmente
as empresas – criem seus próprios marcos regulatórios; a criação de marcos
especiais para os nanocosméticos ou as nanotecnologias em geral ou, por fim,
adaptar o conjunto normativo vigente para os nanocosméticos, a fim de viabilizar a produção com o maior grau de segurança possível.
A primeira opção deverá ser descartada, pois se trata de um conjunto de
tecnologias que não respeitam os limites territoriais das empresas e nem do
espaço geográfico, além do risco de se ter a prevalência da questão econômico-empresarial na definição da regulação sobre as questões envolvendo o ser
humano e o meio ambiente.
A criação de normas reguladoras específicas também é delicada, dada a
ausência de metodologia criada consensualmente para aferir os efeitos nanotoxicológicos dos produtos fabricados à base da escala nano e pela dificuldade
de se saber o número de nanopartículas que já foram desenvolvidas pela ação
humana. Por isso, a terceira opção parece ser a mais prudente neste momento,
aspecto a ser aprofundado na sequência deste livro.
Importante esclarecer que a nível nacional – Brasil – não existe, atualmente, nenhuma legislação específica, aprovada e em vigor, que oriente o uso
das nanotecnologias e/ou aos nanocosméticos.
Como já mencionado, no Brasil, estão em tramitação dois projetos de
lei, junto à Câmara dos Deputados, ambos provocando debates acalorados
e manifestações contrárias à regulação estatal. Foram manifestadas diversas
opiniões, evidenciando que o tema ainda deverá ser muito discutido, inclusive
sob a inspiração dos desdobramentos sobre o tema no cenário internacional.138
A discussão internacional sobre os riscos e a regulação das nanotecnologias está na mesa de negociações de muitos países, já tendo sido tratado mais
intensamente desde os últimos anos da década passada. Isso evidencia ser
um assunto de relevância e atualidade. Vários países, entre eles França, Bélgica, Suécia, Noruega, Dinamarca, China e Canadá já estabeleceram registros
obrigatórios para as empresas que vendem produtos nanotecnológicos (seja
importados ou produzidos por elas).
138 Disponível em: <http://www.sbq.org.br/noticia/ci%C3%AAncia-quer-equil%C3%ADbrioentre-conhecimento-e-legisla%C3%A7%C3%A3o-da-nanotecnologia> Acesso em 17 out. 2015.
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Muitos outros países elaboraram definições operativas de nanomateriais
– embora nem sempre vinculantes – como Austrália, Estados Unidos, Suíça, Coreia, Taiwan e China. A União Europeia já tornou obrigatório em seu
território o registro e a obrigação de rotulagem de biocidas, alimentos e cosméticos elaborados a partir da nanotecnologia. Na América Latina a questão
regulatória também está em discussão: o México validou várias normas ISO
para o equivalente nacional, a Colômbia tem uma proposta de definição de
nanomateriais, a Venezuela passou a considerar os produtos farmacêuticos
com nanotecnologia como “novos”, demandando registro específico.
A regulação das nanotecnologias tem como pressuposto dois argumentos
chave: 1) as evidências científicas indicando que nanomateriais podem apresentar uma toxicidade para a saúde humana e/ou o meio ambiente diferente
daquela apresentada pelos mesmos materiais em tamanho maior; 2) para poder comercializar em um mundo globalizado e em crescente liberalização econômica, torna-se necessário homogeneizar a normatização dos produtos. No
contexto internacional a discussão sobre regulação e de proliferação de documentos produzidos pelas mais diversas entidades científicas, regulatórias e de
normas técnicas139 é intensa. Por isso, algumas manifestações geradas durante
e após a Audiência Pública, realizada no dia 25 de junho de 2015, em atividade
conjunta da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, da Câmara
dos Deputados são estranhas, especialmente o manifesto elaborado pelo Grupo de Estudos sobre Nanociências e Nanoengenharia da Academia Brasileira
de Ciências140, criticando os projetos de lei mencionados141. Os cientistas que
firmaram o manifesto querem dar a entender que os nanomateriais não têm
muito de novo, porque já existem na natureza: “os nanomateriais não são uma
139 Exemplificativamente se podem arrolar: National Institute for Health (NIH) dos Estados Unidos,
National Science Foudation (NSF), ISO, OCDE, ASTM, CEN, British Standars Institution (BSI),
União Europeia: Comissão Europeia e Parlamento Europeu, European Medicines Agency, Co-Nanomet
(Europa), REACH, Nanotechnologies Industries Association (NIA), FDA, European Agency for
Safety and Health at Work; OSHA – Occupational Safety and Health Administration, Health Canadá,
National Nanotechnology Initiative (NNI), NIOSH, SCENIHR (Scientific Committee on Emerging
and Newly Identified Health Risks), Nanoforum, Comitê de Medidas de Segurança para nanomateriais
do Japão, ANF-Asia Nano Forum, Chinese Academy of Sciences, SAICM e International Council on
Nanotechnology – ICON.
140 Em 17 de agosto de 2015 a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC) publicaram um manifesto (http://www.sbpcnet.org.br/site/noticias/
materias/detalhe.php?id=4399) em resposta aos textos dos Projetos de Lei 5.133/13 e 6.741/13, ambos
da autoria do Deputado Federal José Sarney Filho, que tratam da regulação da nanotecnologia.
141 Sobre este tema, consultar: ENGELMANN, Wilson. Primeras tentativas de reglamentación
de las nanotecnologías en Brasil. IN: FOLADORI, Guillermo et al (Coords.). Nanotecnologías en
América Latina: trabajo y regulación. Universidad Autônoma de Zacatecas; México, D.F.: Miguel
Ángel Porrúa, 2015, p. 41-56.
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invenção recente do homem e existem na natureza, desde há muito”. Quando
o mundo inteiro está buscando regular os nanomateriais manufaturados por
manifestar propriedades novas e diferentes dos mesmos materiais em escala maior, o manifesto pretende convencer os parlamentares e a sociedade de
que não há nada novo nesta tecnologia. Porém, muitos nanomateriais, como
já mencionado neste livro, são reconhecidos como novos produtos químicos
pela EPA-TSCA dos Estados Unidos desde 2010, pelo REACH da União
Européia, pela China, entre outros.142
Segundo artigo recentemente publicado143, o cenário internacional sobre
as iniciativas regulatórias referentes aos nanocosméticos pode ser assim resumido:
A Internacional ASTM (American Society for Testing and Materials) reconhecida mundialmente pelo desenvolvimento de padrões internacionais
publicados em 2006, onde se pode encontrar a primeira definição formal de
Nanotecnologia. Assim, qualquer tecnologia que mede, manipula ou incorpora
materiais e/ou recursos de 1 a 100 nm (entre 1 e 100 nanômetros) é conhecida como “Nanotecnologia” (Nanotechnology). Este conceito é muito parecido
com o declarado pela Iniciativa Nacional de Nanotecnologia (sigla em inglês,
NNI), uma iniciativa do governo dos Estados Unidos da América (EUA),
que abrange 20 departamentos e agências reguladoras federais de pesquisa e
desenvolvimento (R & D) envolvidos com o uso, criação e manipulação de
nanotecnologia.144 De acordo com NNI, a nanotecnologia é o desenvolvimento, compreensão e controle de materiais em nanoescala que variam de 1 a 100
nm. Além disso, também decreta a sua aplicação científica em diversas áreas
de estudo, tais como química, biologia, física, medicina e engenharia.
No ano de 2011, a Comissão Europeia publica uma Recomendação145,
142 FOLADORI, Guillermo e INVERNIZZI, Noela. A regulação da nanotecnologia e

o manifesto da ABC e a SBPC – Jornal da Ciência – JC Notícias. Disponível em: <http://
jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/28-a-regulacao-da-nanotecnologia...> Acesso em 17 out.
2015.
143 MELOA, Adriana et al. The role of nanomaterials in cosmetics: national and international
legislative aspects. IN: Quím. Nova, São Paulo, v. 38, n. 4, May 2015.
144 Disponível em: http://www.nano.gov/sites/default/files/pub_resource/nanotechnology_
bigthingsfromatinyworld-print.pdf Acesso em 18 out. 2015.
145 Observe-se que são modelos jurídicos diferentes de textos legislativos sendo criados para
disciplinar e regular as nanotecnologias. Esse o panorama para o desenvolvimento do denominado
“diálogo entre as fontes do Direito”, conforme se pode ler em: ALDROVANDI, Andrea; BERGER
FILHO, Airton Guilherme; HOHENDORF, Raquel von; ENGELMANN, Wilson. Nanotecnologias
aplicadas aos alimentos: construindo modelos jurídicos fundados no princípio da precaução. IN: SILVA,
Tania Elias Magno da; WAISSMANN, William. Nanotecnologias, alimentação e biocombustíveis:
um olhar transdisciplinar. Aracaju: Criação, 2014, p. 47-96. ENGELMANN, Wilson. O diálogo entre
as fontes do Direito e a gestão do risco empresarial gerado pelas nanotecnologias: construindo as
bases à juridicização do risco. IN: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN,
Wilson. (Orgs.). Constituição, Sistemas e Hermenêutica: Anuário do Programa de Pós-Graduação
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conforme já examinado neste livro, com novas características e especificidades,
em relação ao conceito de nanotecnologia adotada pela NNI americana.146
De acordo com o Guia para a Indústria, publicado em 2014, pela Food
and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, não se estabeleceram definições regulamentares de “nanotecnologia”, “nanomaterial”, “escala
nanométrica”, ou outros termos relacionados.147 Em junho de 2014, o FDA
emitiu uma orientação para a indústria intitulada “considerar se um produto
FDA-regulamentado envolve a aplicação de nanotecnologia”.148 Nos termos
deste documento, o FDA, para considerar a utilização de nanotecnologia em
alguma produto, observará: (1) se um produto ou material de extremidade
é manipulado para ter pelo menos uma dimensão externa, ou uma estrutura
interna ou de superfície, na gama nano-escala (cerca de 1 nm a 100 nm); e (2)
se um produto material ou final é projetado para exibir propriedades ou fenômenos, incluindo propriedades físicas ou químicas ou efeitos biológicos, que
são atribuíveis à sua dimensão, mesmo que que essas dimensões estão fora do
alcance nanoescala, até um micrômetro (1.000 nm). Os mencionados critérios
também serão aplicados aos nanocosméticos.
No caso da União Europeia, se encontra vigente o Regulamento
1.223/2009, já anteriormente examinado. Deve ser enfatizado que a experimentação animal de ingredientes cosméticos é proibida na Europa e os testes
devem ser substituídos por métodos alternativos. A Directiva 76/768/CEE
e o Regulamento n. 1.223/2009 proibem os testes de produtos cosméticos
acabados e ingredientes cosméticos em animais (proibição de testes), e proíbem a comercialização na Comunidade Europeia de produtos e ingredientes
incluídos em produtos cosméticos acabados que foram testados em animais
(proibição de comercialização). As proibições de testes/ comercialização são
aplicáveis independentemente da disponibilidade de ensaios alternativos sem
recurso a animais.
Além da legislação relativa aos cosméticos, o artigo 7º da Directiva
86/609/ CEE previa a proteção dos animais utilizados para fins experimentais ou outros fins científicos: “os estudos com animais não devem ser realizados se outro método cientificamente aceitável para obtenção dos resultados
em Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, n. 9, 2012, p. 319-344.
146 Official Journal of the European Union, L 275/38, de 20/10/2011. Disponível em: <https://
ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/policy/commission-recommendation-on-thedefinition-of-nanomater-18102011_en.pdf> Acesso em 18 out. 2015.
147 Disponível em: <http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm257698.htm>
Acesso em 18 out. 2015.
148
Disponível
em:
<http://www.fda.gov/downloads/cosmetics/
guidancecomplianceregulatoryinformation/guidancedocuments/ucm300932.pdf> Acesso em 18 out.
2015.
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pretendidos e que não implique a utilização de um animal, é razoável e praticamente possível”. Esta Directiva 86/609/CEE foi revogada a partir de 1 de
janeiro de 2013 e substituída pela Directiva 2010/63/UE relativa à proteção
dos animais utilizados para fins científicos, contendo no artigo 4 os princípios de substituição, redução e aperfeiçoamento (que significam, em inglês, os
“3R”: replacemente, reduction and refinement).149
O Regulamento do REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos) segue as normas do Regulamento 1.223/2009 e
é aplicado a todas as substâncias, que incluem o nanomaterial. De acordo com
o REACH, os fabricantes, importadores e consumidores devem assegurar que fabricar, comercializar ou utilizar substâncias não afetam o meio ambiente e a saúde
humana. Sublinha-se que essas preocupações também perpassam a construção
deste livro. Assim, os fabricantes e importadores devem apresentar um relatório de substâncias que entram ou são fabricados na União Europeia, acima de
1 tonelada/ano. Quando quantidades atingirem ou excederem 10, 100 e 1000
toneladas/ano, um relatório de segurança (Relatório de Segurança Química)
e uma avaliação da segurança devem ser incluídos no registo.150
Nos Estados Unidos, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (National Science and Technology Council) coordena as políticas em matéria
de nanotecnologia através do Nanoscale Science, Engineering, and Technology
Subcommittee (NSET), que é responsável pela coordenação, planejamento,
implementação e revisão da Iniciativa Nacional de Nanotecnologia (sigla em
inglês, NNI). Interessante destacar a preocupação da NNI com a expedição de
recomendações para a avaliação e administração de riscos dos nanomateriais,
aumentando o desenvolvimento consciente de nanotecnologia.151
O TSCA (Toxic Substances Control Act) tem como objetivo permitir
que a EPA (a Agência de Proteção Ambiental americana) controle os novos produtos químicos, antes de serem comercializados e produtos existentes
quando estes apresentarem riscos à saúde e ao meio ambiente, além de controlar a sua utilização e distribuição.152
Todos os cosméticos vendidos no Canadá153 devem ser seguros para uso
149 International Cooperation on Cosmetics Regulation (ICCR). Disponível em: < http://iccrnet.org/
files/5314/1407/7607/2014-07_In-silico_Approaches_for_Cosmetic_Product_Safety_Assessments.
pdf> Acesso em 07 out. 2015.
150 As exigências e os requisitos para o registro podem ser encontrados em: http://ec.europa.eu/
enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm Acesso em 18 out. 2015.
151 GWINN, M. R.; SOKULL-KIATTEGN, B.; Regulation and Legislation. IN: FADEEL,
B.; PIETROIUSTI A.; SHVEDOVA, A. (Eds). Adverse Effects of Engineered Nanomaterials
(Exposure, Toxicology, and Impact on Human Health). New York: Elsevier, 2012, p. 97-117.
152 Disponível em http://www.epa.gov/agriculture/lsca.html#Summary of Toxics Substances Control
Act (TSCA). Acesso em 19 out. 2015.
153 International Cooperation on Cosmetics Regulation (ICCR). Disponível em: < http://iccrnet.org/
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e devem atender os requisitos da Food and Drugs Act, o Cosmetic Regulations
e o Consumer Packaging and Labelling Act e outros Regulamentos pertinentes.
Todos os ingredientes intencionais (manufaturados) devem ser listados no
rótulo, bem como o fabricante deve notificar a Health Canadá (a agência de
vigilância sanitária) que está vendendo o produto e fornecer informações sobre a formulação do produto.
A Health Canada usa a lista de cosméticos e ingredientes proibidos e restritos (também conhecida como a Cosmetic Ingredient Hotlist) para comunicar
aos fabricantes que certas substâncias podem causar danos à saúde do usuário, o que constitui uma violação da proibição geral do Food and Drugs Act.
Os funcionários departamentais devem acompanhar de perto os relatórios
científicos e regulamentares internacionais, e avaliar regularmente a segurança
dos ingredientes utilizados na fabricação dos cosméticos. O referido Departamento (Health Canada) tem uma abordagem baseada no risco para a regulamentação dos cosméticos, considerando tanto as propriedades das substâncias
em produtos, bem como os montantes a que as pessoas estão expostas em
condições normais de uso, para determinar se existe um risco que precisa ser
abordada pelo Governo. Se a evidência científica sugere que um ingrediente
cosmético pode ser inseguro, o Departamento conduzirá uma revisão e, quando justificado, toma medidas. Isso pode incluir a proibição de ingredientes ou
restringir a sua utilização, exigindo certa rotulagem, buscando comunicar o
risco aos canadenses, ou, em caso extremo, determinar que o produto cosmético seja retirado das lojas.
Nos termos da regulação japonesa de cosméticos, as normas de segurança dos ingredientes cosméticos consistem em ambas as listas positivas
(apenas para anti-sépticos, absorventes de ultravioleta e corantes de alcatrão)
e listas negativas. Além disso, os compostos medicinais, materiais biológicos não-padronizados, e quaisquer substâncias proibidas ao abrigo de outras
leis químicas relacionadas são proibidas. Produtos químicos na lista positiva
e compostos medicinais podem ser permitido com concentrações restritos.
São necessários dados relativos a outras substâncias. Algumas isenções dos
parâmetros específicos e algumas alternativas para testes in vivo, devido a razões de natureza científica e/ou éticas podem ser permitidas, embora qualquer
declaração ou a orientação de avaliação oficial sobre essas questões ainda não
foram emitidas.154
files/5314/1407/7607/2014-07_In-silico_Approaches_for_Cosmetic_Product_Safety_Assessments.
pdf> Acesso em 07 out. 2015.
154 International Cooperation on Cosmetics Regulation (ICCR). Disponível em: < http://iccrnet.org/
files/5314/1407/7607/2014-07_In-silico_Approaches_for_Cosmetic_Product_Safety_Assessments.
pdf> Acesso em 07 out. 2015.
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A imagem a seguir reproduzida mostra como os cosméticos, que tenham
alguma interação com a nanotecnologia, deverão ser rotulados. Observe-se
que o ingrediente que for inserido a partir da nano escala deverá informar
isso depois do ingrediente. Pergunta-se: será que isso afasta o consumidor ou
reduz a comercialização do produto? Sim, pois essa foi a “fundamentação” utilizada pelo nosso Poder Legislativo para determinar o arquivamento de dois
projetos de lei que já tramitaram junto à Câmara dos Deputados (Projeto de
Lei nº 5.076/2005 e Projeto de Lei nº 131/2010).155

FONTE: 156

A “dúvida” que fica pode ser assim estruturada: se a informação sobre o
ingrediente em escala nano utilizada no rótulo ou embalagem do cosmético

155 Sobre este tema, consultar: ENGELMANN, Wilson. Primeras tentativas de reglamentación
de las nanotecnologías en Brasil. IN: FOLADORI, Guillermo et al (Coords.). Nanotecnologías en
América Latina: trabajo y regulación. Universidad Autônoma de Zacatecas; México, D.F.: Miguel
Ángel Porrúa, 2015, p. 41-56.
156 ASCHBERGER Karin et al. Considerations on information needs for nanomaterials in
consumer products: Discussion of a labelling and reporting scheme for nanomaterials in consumer
products in the EU. European Commission - Joint Research Centre - Institute for Health and
Consumer Protection, April 2014.
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não afeta o progresso científico e econômico da União Europeia, quais seriam
as justificativas para isso ocorrer no Brasil? Constata-se o descompasso das
decisões político-jurídicas tomadas em solo brasileiro, sinalizando que muitos
dos argumentos levantados no momento da última audiência pública realizada nas mencionadas Comissões da Câmara dos Deputados estão na contramão do restante do mundo. Aí o grande ponto de atenção e preocupação. A
avaliação das autoridades e cientistas brasileiros sobre esta matéria é demasiado simplista, menosprezando os riscos de danos futuros que poderão ser
gerados aos brasileiros e ao meio ambiente.
Cosméticos vão desde produtos de higiene cotidianos, como sabonete,
shampoo, desodorante, creme dental e aos itens de beleza de luxo, incluindo
perfumes e maquiagem. Estes produtos são regulamentados a nível europeu
para garantir a segurança dos consumidores e assegurar um mercado interno
para cosméticos. A Europa é líder mundial na indústria de cosméticos e dominante na exportação de cosméticos. O setor é altamente inovador e proporciona emprego significativo na Europa. O envolvimento da União Europeia
diz respeito principalmente ao quadro regulamentar para o acesso ao mercado,
relações comerciais internacionais e da convergência regulamentar. Todos estes têm por objetivo garantir o mais alto nível de segurança dos consumidores,
promovendo a inovação e a competitividade deste setor.157
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E

INTRODUCCIÓN

n este artículo, nos centraremos en esclarecer la relación (si la hay)
entre el desarrollo de las nanotecnologías y la expansión de la industria cosmética en Perú. Este sector, orientado al mantenimiento,
cuidado y embellecimiento del cuerpo, se ha constituido con el paso
del tiempo como altamente dinámico en lo económico y clave en lo industrial. Lo que llama más la atención, es que este proceso se ha producido en
relativamente poco tiempo, incluso durante el gobierno militar de Velazco
Alvarado, pasando prácticamente desapercibido para la academia peruana.
Sin embargo, ¿cómo se relaciona la expansión de este sector con el desarrollo
de la nanotecnología?, ¿existen laboratorios o centros de investigación que se
dediquen a incursionar en este campo especializado?, ¿qué productos, si es
que los hay, son de base nanotecnológica?, ¿qué marcas?, ¿de qué empresas?
En otras palabras, nos preguntamos cómo se relaciona la investigación
científica aplicada con el desarrollo de una rama creciente y emergente de la
industria. Para ello, haremos un breve recuento sobre cómo las nanotecnologías se han desarrollado, haciendo énfasis en lo que ha venido sucediendo en
algunas universidades. Luego, recurriremos a los estudios de género y cuerpo
en búsqueda de algunas coordenadas: ¿Cómo se relaciona el aumento de la
demanda de productos cosméticos con la alternativa de invertir más en investigación en este rubro? ¿Qué rol juega el género en la adquisición y en el consumo de estos productos? Posteriormente, se hará un breve análisis acerca del
panorama empresarial e industrial de la cosmética peruana, haciendo énfasis
en la investigación y en los productos que se ofrecen al público. Finalmente,
en base a lo anteriormente descrito, volveremos al inicio, es decir, a preguntarnos si existe alguna relación entre el desarrollo de las nanotecnologías en el
Perú y la industria cosmética nacional.

NANOTECNOLOGÍA Y CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
SOCIEDAD
Desde su incursión fuera de los laboratorios y centros de investigación
especializados, las nanociencias y las nanotecnologías han incidido de una
manera vertiginosa en la sociedad, a comparación de otros avances científicos
y tecnológicos de épocas pasadas. La invención de la imprenta en el siglo XVI,
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podría ser comparable con el impacto de la microelectrónica en la actualidad,
la que ha implicado la masificación de dispositivos cada vez más pequeños que
son de uso cotidiano (ej. teléfonos móviles).
Los avances tecnológicos, históricamente, se sostienen debido a la confluencia de diversos intereses económicos que los respaldan. Así, a la par que
pueden traer beneficios a la salud y contribuir a mejorar la calidad de vida de
las personas; también pueden sostenerse sobre la base de intereses meramente
comerciales o mercantiles e impactar, no siempre de manera positiva, en el
medio ambiente (De Cozar 2012: 91-109). Estos cambios no sólo se dan en
lo científico, tecnológico, ambiental o económico, sino también en el ámbito
social, a través de las interacciones y relaciones entre las personas, tanto a nivel
colectivo como individual (Hernández Moreno 2009: 181-183). En el caso de
las nanotecnologías, uno de los temas más polémicos ha sido el debate sobre
el transhumanismo, el cual consiste en potencializar las capacidades (físicas
y biológicas) mediante “mejoras” en el cuerpo humano. A ello, se le suma la
convergencia, en lo científico y tecnológico, de diversas tecnologías nano como
la biotecnología, las neurociencias y las tecnologías de la información y comunicación. Esta convergencia, es la que viene dinamizando actualmente los
procesos de innovación y, en consecuencia, el desarrollo económico global.
Tabla 1. Áreas superpuestas de la investigación en nanotecnología
Cuatro grandes áreas superpuestas de
la investigación en nanotecnologia
Nanodispositivos y electrónica
Química nanoestructurada y nanomateriales
Nanomedicina y nanobiologia
Metrologia y nanoprocesos
Fuente: Anticipatory Governance of Nanotechnology:
Foresight, Engagement, and Integration. MIT Press
2008

Desde las ciencias jurídicas, las nanotecnologías constituyen un área muy
nueva y polémica. De acuerdo a Porto Borjes, Gomes y Engelmann (2014), el
derecho debe adaptarse a estos rápidos cambios que se dan en lo tecnológico y
que se desarrollan a nivel societal. Desde esta perspectiva, la regulación de las
nanotecnologías cobra mayor relevancia. Del mismo modo, como señalan los
autores, ello también se relaciona con la responsabilidad civil y sus presupues-
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tos. El argumento es que en un futuro, el avance vertiginoso de la nanotecnología
puede llegar a afectar los derechos fundamentales de las personas, así como a su
dignidad con daños irreparables para las generaciones presentes y futuras.
Los impactos de las nanotecnologías son aún poco conocidos entre los no
especialistas. Sin embargo, ¿qué se ha dicho al respecto desde una perspectiva social? La problemática es amplia y diversa. Para contestar dichos cuestionamientos, es necesario recurrir a diversas disciplinas como la economía, los estudios de
género y del cuerpo, los estudios jurídicos, antropológicos y también los estudios
de las políticas públicas. Es este enfoque el que se ha construido desde lo que se
conoce como estudios sociales de la ciencia y la tecnología. En América Latina, los
aportes de este emergente campo de estudios se pueden apreciar desde el diseño
de estrategias para el desarrollo de las nanociencias y las nanotecnologías en el
campo de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, al estudio de las implicancias sociopolíticas y geoeconómicas de las nanotecnologías desarrolladas
en los Estados Unidos en comparación a las desarrolladas en América Latina
(Delgado: 2008).
Del mismo modo, el desarrollo de las nanotecnologías se encuentra vinculado al desarrollo del sector industrial. En este rubro, la industria cosmética ha
cobrado mucha importancia a nivel global. Ello implica, la consolidación de un
mercado del mantenimiento, cuidado y embellecimiento del cuerpo que es predominantemente femenino. Algunos de los productos de esta industria basados en
procesos nanotecnológicos son cremas de antienvejecimiento y de protección
solar. En ese sentido, para estudiar las implicancias sociales de esta industria, resulta importante incorporar el concepto de medicalización de la sociedad, que proviene de la profesionalización e institucionalización de la práctica médica como
una consecuencia de una demanda social y estatal. Retomaremos este concepto
posteriormente.

LA NANOTECNOLOGÍA EN EL PERÚ
Como señala Zárate (2014 y 2015), es importante tener presente que la
nanotecnología es considerada como una disciplina científica y tecnológica novedosa, con lo cual el debate en torno a ella, ya sea de carácter ético, político o
científico, se sitúa sobre el futuro inmediato. Es decir, no se trata de un debate
irrelevante, ya que nos permite reflexionar hacia donde nos dirigimos en el rubro
científico y tecnológico. Estas reflexiones, que están situadas en el ámbito sociotecnológico, no sólo comprenden aspectos normativos o meramente técnicos,
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sino también societales y culturales.
En Perú, existen serias dificultades para desarrollar nanotecnología, que
son principalmente de carácter institucional. En comparación a otros países
de la región, el desarrollo que se ha venido dando en esta área es aún escaso.
Como señala el reporte de las Naciones Unidas del 2011 en políticas de ciencia, tecnología e innovación, existen aproximadamente veinticinco especialistas en nanotecnología en seis universidades y en un instituto de investigación
en el país (UNCTAD 2011: 117-118). No se logró identificar ninguna empresa que desarrolle nanotecnología y que además cuente con infraestructura
adecuada. De acuerdo al reporte, lo que existe son más bien empresas usuarias
de nanotecnología.
A diferencia de países como Brasil, México y Argentina, las aplicaciones
que predominan son las de impacto social en lugar de las industriales. Ante
este panorama, se menciona que es difícil que el sector privado se involucre
debido al sesgo de los proyectos perseguidos por los especialistas de las universidades. Sin embargo, se menciona que también existen otras entidades
que pueden participar en el desarrollo de la nanotecnología, como ONG’s o
los CITE (Centros de Innovación Tecnológica). Estas organizaciones, como
se menciona en el reporte, cumplirían un rol fundamental en la formulación
de la demanda de tecnología, la traducción de necesidades y como canales de
distribución (UNCTAD 2011: 118).
Asimismo, se menciona que la infraestructura de las universidades y de
los laboratorios en este rubro es aun básica. En estas instalaciones, no se cuenta con el equipamiento necesario o suficiente. En algunos casos, los equipos
se encuentran obsoletos o no están disponibles en Perú, como sucede con el
espectrómetro de fotoelectrones de rayos X, el magnetómetro de muestra vibrante, el espectrómetro Raman, entre otros. Por otro lado, las políticas de las
universidades y otros centros de investigación no facilitan la financiación y la
adquisición de dicho equipamiento (UNCTAD 2011: 118).
Del mismo modo, existirían trece grupos o laboratorios de investigación
con especialistas provenientes de distintas disciplinas como química, física,
biología e ingeniería. En algunos casos, el énfasis es desarrollar aplicaciones
de la nanotecnología a la problemática del agua y el saneamiento. De acuerdo
al reporte, en años recientes se han conformado grupos que emplean técnicas
orientadas a mejorar la calidad del agua en zonas del país con deficiencias en
la provisión de este servicio (UNCTAD 2011: 119).
En cuanto a las universidades, se constituyen como los principales organismos de difusión y de desarrollo de las nanotecnologías, pero cuentan con
limitaciones de diverso tipo para el desarrollo de esta disciplina. Uno de los
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problemas es que la tasa de retorno de aquellos que deciden estudiar en el extranjero es baja, debido a que no existen condiciones laborales adecuadas para
cubrir dichas plazas. A ello se le suma la limitada cantidad y calidad de doctorados en el área científica y tecnológica en el Perú (UNCTAD 2011: 119).
Respecto al financiamiento público para nanotecnología, se señala que
es extremadamente escaso y disperso. Se menciona que si bien los fondos
concursables han cumplido con el objetivo de promover investigaciones puntuales, resultan insuficientes para desarrollar este sector. Tampoco existe una
función reguladora específica para nanotecnología, en especial respecto a la
circulación no controlada de alimentos, cosméticos y artículos de belleza con
nanotecnología incorporada en Perú (UNCTAD 2011: 119, 122-123).

LA NANOTECNOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD
PERUANA
De acuerdo a Zárate (2014 y 2015), en los primeros años, o en los años
formativos de esta disciplina especializada, las ciencias que se dedicaban al
estudio de la materia a escalas reducidas se mostraron muy interesadas en
comprender y analizar las nuevas propiedades y el comportamiento de la materia en dichas condiciones. De manera paralela, se impulsaron las ciencias de
materiales, que comprenden el uso de materiales como metales, polímeros,
cerámicas, vidrios y materiales compuestos en aplicaciones demandadas por
la industria.
Los especialistas que permanecieron en el país en la década de 1980,
fueron adquiriendo un cierto adiestramiento en el análisis de estas propiedades de los materiales a esta escala. El tránsito hacia la nanotecnología resultó,
entonces, un tanto abrupto, ya que no se contaban con los recursos suficientes.
Quienes lograron estudiar en el extranjero y luego retornaron al país a partir
de la década de 1990, fueron quienes poco a poco lograron impulsar desde
sus universidades la nanotecnología. Ello se realizó internamente, ya que no
fue política de la universidad, sino más bien iniciativa propia de los especialistas, quienes fueron los que habían adquirido nuevos conocimientos y un
mayor adiestramiento en técnicas particulares. A partir de estas experiencias,
se fueron conformando los primeros grupos de investigación en este rubro en
la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Luego se sumó la Pontificia Universidad Católica del Perú,
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momento en el que surgió la propuesta de conformar una red, iniciativa que
surgió de los especialistas de la Universidad Nacional de Ingeniería (Zárate
2015: 154-157).
Muchos de los especialistas en este rubro, se iniciaron como jefes de laboratorio para luego desempeñarse como docentes o asistentes en la universidad y formar parte de algún grupo de investigación adscrito a su universidad
de procedencia. Cabe señalar que el desarrollo de aplicaciones tecnológicas
de mayor impacto es reciente. Pocos se orientan a esta rama, ya que muchos
prefieren mantenerse en la universidad, e incluso dedicarse exclusivamente a
la docencia. Asimismo, los grupos de investigación se han caracterizado por
ser inestables, por lo cual resulta indispensable contar con iniciativas personales y capacidad de liderazgo. Muchos grupos de investigación no llegan a
consolidarse, debido a la falta financiamiento en entre otros factores (Zárate
2015: 154-157).
Debido a las dificultades y limitaciones para desarrollar investigación,
existe incertidumbre en lugar de expectativas, además de una preocupación
constante. A pesar de que en cierta medida se han conseguido avances importantes, como realizar actividades académicas tales como congresos, convenios entre universidades, fondos para implementar infraestructura en los
laboratorios, etc., la incertidumbre está presente en todos los niveles en donde
la ciencia lo está, razón por la cual los grupos de investigación se disuelven
rápidamente y predomina la inestabilidad (Zárate 2015: 161).
La nanotecnología implica la manipulación de la materia a escala nanométrica y no sólo operar a dicha escala. En ese sentido, algunos especialistas
estarían dándole atributos no del todo certeros a su actividad, ya que muchos
de ellos sólo operan a nivel de nanopartículas, sin llegar a la etapa de la manipulación. Debido a los pocos recursos, no es posible llegar a esta segunda
etapa, a pesar de contar con los conocimientos apropiados. En otros países, las
expectativas son muy grandes ya que, por el contrario, sucede que la ciencia se
encuentra más institucionalizada. A su vez, existe más diálogo entre sociedad,
industria y la academia. Por lo tanto, habría un mayor reconocimiento a la
actividad científica, así como una mayor estabilidad institucional que permita
que se desarrolle investigación (Zárate 2015: 162-163).
En un estudio realizado por Zárate (2015), se hace mención de un concepto para explicar la situación de los especialistas en ciencia, tecnología e innovación en Perú: ética científica de la adversidad. Este concepto, se basa en lo
que Marcos Cueto (2005) denomina ciencia de la adversidad, que es la ciencia
que se desarrolla en los países menos desarrollados en los que los científicos
deben enfrentar y superar diversas limitaciones para mantenerse vigentes. Se
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menciona que a pesar de no haber contado con estímulos para dedicarse a la
actividad científica, los especialistas en nanotecnología han mostrado convicción y confianza en sus habilidades, lo cual les ha permitido avanzar en sus
estudios y contar con el apoyo familiar. Sus intereses académicos son muy
variados, por lo que sus trayectorias tienden a bifurcarse, lo cual trae consecuencias tanto positivas como negativas. Si bien es posible alcanzar un alto
grado de especialización, la variedad de temas impide un diálogo frecuente y
aísla cada vez más a los especialistas (Zárate 2015: 163-164).
El ethos de la ciencia, planteado por Robert Merton (1996), hace referencia a los valores institucionales que internalizan los individuos, que en este
caso individualizan el quehacer científico como consecuencia de la ausencia
de canales que permitan respaldar la vocación científica. Esto se produciría de
manera sutil, lo que caracterizaría a la ética científica de la adversidad. Producto
de este individualismo sutil, los vínculos y las relaciones entre los especialistas
se debilitan, ocasionando que la inestabilidad de los grupos de investigación
aumente. Ello traería como consecuencia directa, que los intentos por establecer agendas de investigación sean inmediatamente desestimados (Zárate
2015: 164).
A nivel interno, se conforman agrupaciones de individuos que se suelen
disolver al poco tiempo de haberse conformado, con lo cual planificar a largo
plazo, o consolidar grupos de investigación en formación se torna una tarea
difícil. Respecto a las facultades de ciencias e ingenierías, los lazos y vínculos
entre especialistas suelen ser más fuertes en la medida en que prevalezca una
dinámica de profesor-alumno. Las rivalidades emergen cuando más de una
universidad se ve involucrada o participa de un fondo público, en donde la
disputa es mayor entre las universidades públicas y las privadas (Zárate 2015:
164).
Una de las razones para explicar este fenómeno es la falta de confianza,
o los recelos que surgen entre especialistas de distintas universidades, que en
muchos casos, no se encuentran familiarizados con los trabajos de sus colegas
peruanos. Las afinidades se dan más en la medida de la familiaridad o similitud de los temas a investigar que de las facilidades para entablar lazos cara a
cara. Romper esta barrera, que es un impedimento de comunicación, es tal vez
lo más complicado de realizar. Como consecuencia, los vínculos de cooperación y colaboración se construyen lentamente, lo cual dificulta el trabajo entre
universidades (Zárate 2015: 164).
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GÉNERO Y ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA
Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología no han incursionado del
todo en el campo de la nanotecnología en la región, por lo que aún falta mucho por indagar. Uno de estos aspectos en los que aún no se ha incursionado
desde esta perspectiva, es el del cuerpo y la salud. Por ese motivo, es necesario
referirnos a los estudios de género y cuerpo desde las ciencias sociales.
Los estudios del cuerpo ocupan una posición central en los estudios de
género. De acuerdo a Kogan (1993), la preocupación académica por el concepto de “cuerpo” nace a fines de la década de los ochenta, mostrándose como
un eje de tensión en torno a los conceptos de “género y “sexo”. Así, el cuerpo,
anteriormente considerado como objeto de opresión, se fue constituyendo en
un sujeto de estudio enriquecedor para los estudios de género.
El concepto de medicalización de la vida, antes mencionado, surge en esta
coyuntura. De acuerdo a Kogan (1993), este concepto hace referencia a la
ideología de la salud, la cual se aprecia, por ejemplo, en los programas de las
academias de gimnasio a través de los que se busca tener cuerpos sanos y fuertes: “La disciplina corporal y sexual (promovida por el temor al SIDA) será
entendida como una nueva pedagogía del cuerpo: el autocontrol representa
la posibilidad insospechada de modelar el propio cuerpo” (Kogan 1993: 50).
La medicalización de la vida es un proceso que se puede rastrear, según
Foucault (1977), desde la época moderna. Durante el siglo XVIII, el cuerpo,
la salud y la enfermedad, fueron monopolizados por el tratamiento médico,
legitimado por el poder del Estado, el mercado y la sociedad. En la actualidad,
este proceso se reviste de factores nuevos y distintos, como la globalización, la
cultura del consumo, la idea de igualar la salud con la belleza, etc. Es en este
contexto, en el que los consumidores tienen una mayor agencia, en el que la
industria cosmética incursiona en la investigación en nanotecnología para la
elaboración de nuevos productos.
Ahora bien, para poder responder a los cuestionamientos en torno a la
expansión de la industria cosmética, es necesario hacer referencia a lo que
Hakim denomina como capital erótico:
“Actualmente, el capital erótico ha pasado a ser un activo personal tan valioso
como los capitales económico, social y cultural, tanto en los hombres como en las
mujeres. En sociedades y periodos en que las mujeres ven limitado su acceso a los
capitales económico, social y humano, el erótico es crucial para ellas, razón tal vez,
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de que tradicionalmente se lo hayan trabajado más. El atractivo físico y social se
precia cada vez más en las sociedades ricas de nuestros días, e influye de manera
creciente en cómo se percibe, juzga y trata a la gente” (Hakim 2012: 44).

De acuerdo a lo anterior, podemos inferir que la industria cosmética es
una industria que logra dinamizar o potenciar el capital erótico, volviéndolo
un activo importante. En el caso del público consumidor, en su mayoría femenino, les permite acceder a espacios y obtener distintas oportunidades que
de otra manera les resultaría más complicado. Asimismo, como se trata de
un capital, entonces, se encuentra también desigualmente distribuido, y por
lo tanto, también es fuente de diferenciación o distinción social. Ello, como
menciona Hakim, se da en un contexto contemporáneo:
“Hoy en día, en las sociedades de consumo, se pueden alcanzar niveles muy altos
de poder erótico mediante el ejercicio físico, las cabinas y esprays de bronceado,
los productos de belleza, los perfumes, las pelucas y extensiones, la odontología
cosmética, la cirugía estética, los tintes de pelo, los tratamientos de peluquería,
los corsés, las joyas, el asesoramiento sobre moda y una gran variedad de prendas
y accesorios que mejoran el aspecto. La modificación del cuerpo y las prácticas
embellecedoras tienen una larga historia. Todas las culturas exhortan a adaptarse
a los cánones aceptados de belleza. Si hay alguna diferencia, es que las sociedades
modernas permiten elegir entre un mayor número y variedad de estilos, sobre todo
en las grandes metrópolis multiculturales” (Hakim 2012: 42).

Sin embargo, aún queda un cuestionamiento pendiente. ¿Qué relación
tiene lo anterior con la decisión de invertir en investigación en nanotecnología? ¿Cómo podemos relacionar los conceptos de medicalización de la vida y
capital erótico en este marco?
En los años ochenta, el proceso de medicalización de la vida se masifica.
Con el paso del tiempo, esta preocupación por mantener la salud y la belleza
del cuerpo se vuelve práctica cotidiana y habitualizada. Según Foucault, si
bien la historia de la medicalización atravesó momentos de control estatal y
coyunturas sociopolíticas donde predominaba una economía de la salud, además de etapas donde se implementaron políticas médicas sobre la población;
en nuestros días podemos decir, con la expansión de la industria cosmética,
que se efectúa el tránsito del paciente al consumidor de productos de la industria de la salud y la belleza.
Al referirnos a la historia de la medicalización, habría que señalar también
que debido a la expansión de la ciencia occidental y al avance de la medicina
moderna, surgen instituciones y disciplinas especializadas como la dermatología y la farmacología. En el Perú, eso sucede en el año 1964, en el que se
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funda la Sociedad Peruana de Dermatología (Flores-Cevallos 2007: 317). En
la actualidad, estas disciplinas son las que certifican y respaldan de manera
científica a los productos cosméticos, como es el caso de las pruebas de irritación cutánea y sensibilización dérmica (ANVISA 2003: 28). De esta manera,
podemos establecer un nexo entre productos cosméticos y expansión de esta
industria. Los productos de la investigación aplicada en nanotecnología en
cosmética, son regulados y evaluados para así garantizar la seguridad sanitaria
de los mismos y monitorearlos en el mercado (ANIVSA 2003).
El capital erótico, en este escenario, como ya mencionamos, actúa como
dinamizador de la industria cosmética, la cual también se expande e industrializa para satisfacer los hábitos de consumo de la población, que crece en
proporción y varía en gustos y preferencias. Esta industria, como lo apreciaremos luego, también se diferencia en cuanto a precios, marcas o población objetivo a la que se destina un determinado producto. Con la expansión de esta
industria, surgen nuevos mercados, nuevos productos y nuevas necesidades.
Por tanto, surgen intereses por invertir en investigación para la diversificación
de la producción de estas industrias, buscando alternativas siempre novedosas y atrayentes. Una de estas, son las que posibilitan la investigación en nanotecnología, principalmente en los procesos que incluyen generalmente los
siguientes productos: moisturizers, sunscreens y productos anti edad (Lohani,
Verma, Joshi, Yadav y Karki 2014).

LA INDUSTRIA COSMÉTICA EN EL PERÚ
En el Perú, la industria cosmética se ha desarrollado de una forma creciente y sostenida. Este es un país en el que no sólo las empresas multinacionales globales invierten en el rubro cosmético, sino también es un país en
el que se fundaron dos empresas multinacionales que se expandieron a otros
países de la región y a Europa: Belcorp y Yanbal.
Las principales empresas productoras en el país pertenecen a la industria cosmética: Yobel (que fabrica para las corporaciones Unilever, Belcorp,
y Alicorp) con 66% de la producción que combina productos comestibles y
cosméticos, Yanbal con 23% de la producción, SMA (Avon) con 5%, e INTRADEVCO (productos de limpieza y de cuidado personal) con 4% de la
producción. Es decir, la fabricación de productos cosméticos es un sector importante de la industria peruana.160
160 Cómo hacer negocios en el sector de cosméticos e higiene. Gremio Peruano de Cosmética e
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Mercado/venta
El 55% de la venta de productos cosméticos en el Perú se hace por venta
directa, es decir, por catálogo. El 45% restante se hace a través de tiendas.161
Esto a pesar de que ha habido un aumento en el sector retail, ya que ahora
existen más centros comerciales en el país. Sin embargo, la venta de este tipo
de productos aún se da en su mayoría por catálogo.
Producción/productos
Para el año 2012, según El Comité Peruano de Cosmética e Higiene
Corporal (COPECOH), del mercado cosmético, las fragancias representan
el 23%, los productos capilares el 22%, los de higiene personal el 25%, el maquillaje representa el 11%, y los tratamientos faciales y corporales representan
el 10% y 9%, respectivamente.162

EMPRESAS MULTINACIONALES: BELCORP Y
YANBAL

Orígenes
Estas dos empresas multinacionales tienen un origen compartido. En el
año 1967 se fundó la Corporación Yanbal International, cuyos dueños son
hermanos: Eduardo y Fernando Belmont. Esta empresa prosperó debido a
diversos factores. Por un lado, el gobierno militar de Velasco Alvarado impuso
severas restricciones a las importaciones, por lo que desde el año 1972, marcas como Revlon, Max Factor, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein y Avon
enfrentaron fuertes limitaciones para ingresar al país, permitiendo que la empresa peruana se consolide en el mercado interno.
Por otro lado, la crisis económica, a raíz de las reformas que emprendió
el gobierno militar, empezaron a deteriorar la capacidad adquisitiva de los
Higiene. 2013. Página 40.
161 Cómo hacer negocios en el sector de cosméticos e higiene. Gremio Peruano de Cosmética e
Higiene. 2013. Página 32.
162 Cómo hacer negocios en el sector de cosméticos e higiene. Gremio Peruano de Cosmética e
Higiene. 2013. Página 30.
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consumidores, lo cual impulsó a que las mujeres se orienten a la generación
de ingresos para el hogar mediante el uso de sus redes más cercanas. Es entonces que la empresa, usando el sistema de ventas por catálogo, se expande
por todo el país, ofreciendo productos cosméticos a través de las consultoras
de ventas, quienes solían ser mujeres, amas de casa que querían tener ingresos
independientes.
La separación
En una economía cerrada, Yanbal prosperó, posicionándose como la
marca de la clase media. Sin embargo, para hacer la empresa sostenible, era
necesario expandirse. Para 1977, se inauguró Yanbal Ecuador. En 1978 se
fundó Yanbal Bolivia. Un año más tarde, se lanzó Yanbal Colombia. Para los
años ochenta, en los que la crisis económica se desató en el país, se creó la
marca Unique. Con una denominación considerada más internacional, esta
marca les permitiría sofisticar más sus productos, así como elevar sus precios.
Sin embargo, pese al éxito, las pugnas entre los hermanos por determinar el
rumbo de la empresa marcarían el principio de una prolongada ruptura.163
En 1985, Eduardo Belmont lanzó en Colombia la marca Ebel, lo que
sería el germen de su propio emprendimiento. Ya hacia el año 1988, los hermanos se separan empresarialmente. Fernando se queda con Unique-Yanbal y
Eduardo funda Belcorp. Con esta separación, se conforman las dos empresas
peruanas de cosméticos más grandes, las cuales concentran juntas, aproximadamente el 45% del mercado de cosméticos peruano.164
Belcorp
El mercado de esta multinacional peruana está conformado por dieciséis
países, incluido Estados Unidos, pero sus operaciones principales se enfocan
en Perú, México (donde opera desde 1995), Colombia (desde 1997) y Brasil
(desde 2012). La facturación asciende a 1.900 millones de dólares anuales,
de los cuales 300 millones de dólares proceden de la operación en Colombia,
país donde cuentan con 200.000 colaboradoras (vendedoras) activas de un
total de 900.000, es decir, quienes se encargan de la venta directa. Su plantilla
suma 8.600 empleados, y la empresa cuenta con personal directivo peruano,
163 Eduardo y Fernando Belmont: Los reyes de los cosméticos. Diario La República. Marzo

2013.

164 Los dueños de Belcorp y Yanbal serían los más ricos del Perú. Diario Gestión. Noviembre 2012.
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colombiano, brasileño, mexicano y chileno.165
La empresa controla tres marcas diferenciadas: Esika, L’bel, y Cyzone.
Cada marca está orientada a un público distinto para evitar la competencia
entre ellas. L’bel está orientada a consumidoras de ingresos medios-altos, Esika a consumidoras de ingresos medios-bajos, y Cyzone está orientada a un
público más juvenil y mantiene precios muy económicos. Estas marcas producen cuatro categorías de productos: fragancias, tratamiento facial y corporal,
maquillaje y cuidado personal.
Yanbal
Esta empresa opera la marca Unique, que ofrece productos de belleza
y cuidado personal para hombres, mujeres y niños. Sus últimos productos se
han centrado en la línea masculina, donde espera aumentar su mercado. Además, este año, la empresa sumó ocho centros de entrenamiento entre Lima,
Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa e Ica. Según datos de Kantar Worldpanel,
la firma controla el 21.1% de las ventas totales del mercado de cosméticos en
Perú.166
Productos e investigación
Las dos compañías más grandes cuentan con laboratorios. Yanbal cuenta
con un centro de investigación y desarrollo ubicado en Fort Lauderdale, Estados Unidos y está conformado por un equipo internacional de farmacéuticos,
químicos y científicos que desarrollan todos los productos de la corporación
de manera exclusiva167. Así también, en este año invirtieron alrededor de 5
millones de dólares para implementar otro centro de investigación, ubicado
en Francia, el cual va a ser dedicado solamente a moléculas activas. Ello implica que el enfoque de la empresa va a ser realizar investigación sobre extractos
de plantas, ya que se están buscando activos que provengan de plantas de
América Latina para desarrollar nuevos insumos que serán exclusivos para
Yanbal.168
Por otro lado, Belcorp cuenta con laboratorios en todas las especialidades
requeridas para el desarrollo de fórmulas: Microbiología, Eficacia, Sensorial,
165 Los dueños de Belcorp y Yanbal serían los más ricos del Perú. Diario Gestión. Noviembre 2012.
166 Los dueños de Belcorp y Yanbal serían los más ricos del Perú. Diario Gestión. Noviembre 2012.
167 Web oficial de Yanbal International.
168 Yanbal prepara US$5millones para cuartel de investigación. Diario Portafolio. Colombia. Agosto
2012.
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Seguridad in Vitro, Metrología, Estabilidad y Análisis Químicos.169
En la Tabla n.° 2 se muestran los productos faciales más vendidos por
estas empresas peruanas y sus particularidades de composición química.
Tabla n.° 2. Productos faciales más vendidos por Belcorp y Yanbal
Producto

Uso

Fabricante

Composición química

Elixir de Vida Complejo Reconstituyente

Crema hidratante
anti envejecimiento

Yanbal International

Complejo VID+A con RESVERATROL

Crema Hidratante
Revitalist

Crema hidratante
de mantenimiento

Yanbal International

Complejo multivitamínico Vit-Advance que protege la piel de las consecuencias del estrés ambiental.

Total Block SPF 100
para rostro

Bloqueador solar
facial

Yanbal International

Protección contra Radicales Libres,
causados por el sol.
Fórmula UV-MAX

Tratamiento Concentré Total Rostro

Crema hidratante
anti envejecimiento e iluminador

Yobel (para
Belcorp)

Uso de colágeno para revertir el
daño en las fibras de la piel.

Triple Acción Max

Crema hidratante
anti edad

Yobel (para
Belcorp)

Uso de Biotina y Resveratrol.

Fuente: Elaboración propia

EMPRESAS COSMÉTICAS QUE DESARROLLAN
INVESTIGACIÓN EN EL PERÚ

3QP
Es una empresa peruana dedicada a la producción de ingredientes naturales, derivados de plantas oriundas del Perú, para la industria cosmética global. Se fundó en el año 2000, con el objetivo de aprovechar sosteniblemente el
potencial botánico de la naturaleza peruana170. Esta empresa, financiada por el
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (Fidecom) admi169 Web oficial de Belcorp.
170 Web oficial de 3PQ. Who we are.
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nistrado por el FINCyT (Fondos para la Innovación, Ciencia y Tecnología) y
con el apoyo de la Universidad Cayetano Heredia, validó científicamente una
docena de plantas nativas de Perú para ser usadas en la industria cosmética171.
Exactamente, son trece plantas peruanas que están certificadas por el Cosmetic Ingredient Database (CosIng) de la Unión Europea como ingredientes
cosméticos, entre las que se encuentran camu camu, maca y sacha inchi. Esto
es importante, porque le abre las puertas al Perú como proveedor de insumos
cosméticos en la industria mundial, lo cual representa, una vez más, la gran
oportunidad de diversificación productiva y exportadora a partir de productos
cuyo éxito comercial como alimentos depende del precio internacional.
RAIS VIDA
Empresa peruana dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de productos naturales para el cuidado personal, hechos a base de extractos
naturales. Esta empresa ha venido investigando y trabajando con diferentes
insumos desde 1990, y actualmente ha desarrollado una línea de productos
para la belleza llamada Saysi, la cual es emblemática para la empresa.
Asimismo, se exportan productos capilares a países nórdicos como: Suecia, Noruega y Finlandia, debido a que están en un proceso de diversificación
de mercados. Los productos naturales que se emplean son maca, camu camu,
y sacha inchi. Después de exportar más de seis años a los Estados Unidos y
comercializar veintidós de sus productos –de extractos naturales– con su propia marca en dos cadenas comerciales, ya cuentan con la experiencia suficiente
para ingresar a Europa.
El interés por ingresar a Suecia no es gratuito. El uso de extractos de
ingredientes naturales en productos cosméticos es una tendencia mundial que
ha cobrado fuerza, sobre todo en Europa (que concentra el 30% de la demanda). Un informe de la consultora Euromonitor International, revela que esta
industria mueve en el planeta US$500 mil millones y que el 25% de esa cifra
responde a la venta de la llamada cosmética natural, la cual se distribuye en
tres categorías: cuidado de rostro, que representa el 70% de su facturación,
cuidado del cabello (20%) y cuidado del cuerpo (10%)172.

171 Investigadores peruanos fabrican cremas cosméticas con plantas nativas. Noticias Andina. Marzo
2011.
172 Investigadores peruanos fabrican cremas cosméticas con plantas nativas. Noticias Andina. Marzo
2011.
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GB Corp
Global Beauty Corporation es una empresa multimarca, que diseña, desarrolla y comercializa marcas cosméticas. Si bien la compañía tiene aproximadamente dos años y medio de fundada, ha invertido más de US$1 millón
desde su creación en investigación para desarrollar productos cosméticos para
el cuidado del cabello, rostro y cuerpo bajo la marca Q’iora, la cual utiliza extractos de maca, quinua, maíz morado, cacao blanco, entre otros vegetales173.
Corporación Life
Empresa creadora de los productos para el cabello denominados Placenta Life, que son muy populares en el Perú. Ha orientado sus investigaciones
a productos nativos. Asimismo, la empresa va a lanzar productos hechos con
aceite de sacha inchi y extracto de quinua para venderlos en Colombia, lo que
marcaría el inicio de su internacionalización174.
Starbrands
Es una empresa que produce productos capilares y se encuentra desarrollando investigación con plantas nativas de Perú. Una de sus líneas más populares es a base de quinua, y su marca más importante es Kativa. También se
están desarrollando productos con extractos de aguaymanto y aceite de sacha
inchi para posicionarse mejor en un nuevo mercado: el Medio Oriente, ya que
actualmente exportan a 15 países en el mundo175.
Corporación YLV
Es un laboratorio que desarrolla, formula, fabrica, manufactura y comercializa productos para la cosmética personal en general como bloqueadores
solares, cremas antiedad, geles reductores y reafirmantes, cremas faciales, perfumes, shampoo, reacondicionadores, jabón líquido, etc. Cuentan con una
marca registrada denominada YELAVE NATURE. Emplean nanotecnología y lipotecnologia en las maquilas que elaboran, para así exportar materias
primas (principios activos) a compañías de cosmética extranjeras176.
173
174
175
176

Web oficial de GB Corp.
Web oficial de Corporación Life.
Web oficial de Starbrands. Starbrands en el mundo.
Web oficial de Corporación YLV.
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NANOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA COSMÉTICA
Si bien los productos que se fabrican en este país no nos dicen mucho
acerca de si se hace investigación con nanotecnología, los productos que se
producen sí ingresan en categorías que la nanotecnología estudia: moisturizers, sunscreens, productos antiedad. Asimismo, si bien la mayoría de las compañías que invierten en investigación aplicada en el país dirigen su oferta al
extranjero –lo cual contribuye a la diversificación de la oferta exportable–, en
el mercado interno también existe una demanda por satisfacer y, por lo tanto,
oportunidades de negocio que atender.
Una encuesta realizada este año por COPECOH, destaca que el 96%
de los consultados afirmaron que reemplazarían sus productos cosméticos y
de higiene personal tradicionales por unos orgánicos y naturales. El sondeo
revela, además, que el consumidor peruano está más abierto que el extranjero
en cuanto al tipo de producto natural dispuesto a comprar: ya no solo para
el rostro, cabello y el cuerpo, sino para higiene personal y fragancias177. Esto
evidencia un cambio de preferencias en el consumidor peruano, que estaría
más dispuesto a probar ofertas nuevas que la industria cosmética está desarrollando, especialmente en el ámbito de la cosmética natural y orgánica. Cabe
destacar que varias de las empresas que desarrollan investigación aplicada en
Perú, buscan desarrollar principios activos para luego venderlos a compañías
del exterior, lo que cual implica que fabrican materias primas para multinacionales globales.
REFLEXIONES FINALES
La constante preocupación por el cuidado, la salud y el embellecimiento
del cuerpo, que se masificó en los años ochenta, y que se puede explicar a través de la medicalización de la vida, ha generado instituciones, organizaciones y
especialistas en las ciencias del cuerpo, como es el caso de la dermatología y la
farmacología, que certifican, regulan y respaldan los productos de la industria
cosmética. Esta demanda, de carácter económico, se produce en una coyuntura en donde se dieron las facilidades para la expansión de esta industria en
la década de los noventa, con la apertura de mercados y el ingreso de nuevas
empresas. El capital erótico y la medicalización de la vida son dos conceptos que
nos permiten entender dicha expansión.
177 Perú apuesta por la cosmética en base a productos naturales. Diario El Comercio. Junio 2015.
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Las consecuencias de esta expansión, han sido que las dos empresas peruanas más grandes que se desarrollaron en este periodo, al consolidarse hayan
optado, en base a una lógica empresarial, situarse en otros países para desarrollar investigación aplicada en laboratorios debidamente equipados y con
especialistas dedicados exclusivamente a esta labor, debido a que cuentan con
los recursos suficientes para tal empresa. Por este motivo, es más probable que
se desarrolle investigación en nanotecnología fuera del país. Por otro lado, las
empresas más pequeñas no se dedican a esta rama, sino que más bien emplean
otros procesos de bajo costo para desarrollar sus productos.
Esta elección, responde a una preferencia de compañías grandes por situarse en centros de desarrollo científico y tecnológicos reconocidos a nivel
mundial, ya que garantizan la calidad de los productos y por ende, incrementan el prestigio y reconocimiento de las empresas. Es por ello, que en el país,
no se logra dinamizar una industria que se sustente en investigación aplicada
nacional, ya que la decisión de invertir no contempla esta posibilidad. Este
se debe, a la debilitada situación institucional de la ciencia y la tecnología en
el Perú, y en particular, al escaso desarrollo de las nanotecnologías. A ello, se
le suma los intereses en diversos temas por parte de los académicos, quienes,
como ya se mencionó, mantienen una preferencia por aplicaciones sociales en
lugar de las industriales. Como se puede apreciar, esto conforma un círculo
que no permite dinamizar ni la industria, ni tampoco legitimar a la actividad
científica y tecnológica como una institución.
Si bien no abundan investigaciones desde las ciencias sociales sobre la
industria cosmética y su producción de base nanotecnológica, los estudios
sociales de la ciencia y la tecnología, con la incorporación de los estudios
género y del cuerpo, pueden brindar un marco teórico y conceptual muy valioso para hacer visibles estas conexiones. En suma, y considerando todo lo
anterior, podemos decir que el Perú es un mercado en crecimiento para esta
industria, pero no es un nodo en que se desarrolle investigación de punta. Más
bien, se mantiene bajo una lógica de enclave económico, en donde pesa más
el mercado de consumidores que las potencialidades de ese mismo mercado
para generar desarrollo industrial y económico. La relación entre el desarrollo
de las nanotecnologías y la expansión de la industria cosmética en el país, es
aún muy débil, por no decir casi inexistente, al tiempo que las investigaciones
específicas al respecto irán emergiendo en el camino.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÃO FINAIS E
PROVISÓRIAS PARA A REGULAÇÃO
DOS NANOCOSMÉTICOS NO BRASIL

O

cenário global, onde está inserida a pesquisa e a produção dos nanocosméticos, apresenta uma grande variedade de possibilidades
e modelos de regulação, evidenciando a (necessária) criatividade exigida para este momento. A atividade do Poder Legislativo,
dentro da sua temporalidade própria, não está acompanhando a velocidade
com que as novidades em nano escala estão surgindo dos laboratórios e das
fábricas. Por isso, não é o caso de se pensar a regulação exclusivamente a partir
da iniciativa estatal legislativa convencional. Pelo contrário, é o momento da
emergência de outras modalidades de regulação e de um diversificado conjunto de atores, como se pode verificar ao longo deste livro. É o momento propício de gerar as informações que ainda são escassas sobre as interações que as
partículas nanoescalares poderão gerar em relação ao corpo humano e ao meio
ambiente. Há muitas dúvidas sobre os riscos e a metodologia a ser empregada.
Abaixo uma possibilidade que se pode vislumbrar para a geração de informações178:

178 Adaptado a partir de REESE, Michelle. Nanotechnology: using co-regulation to brig regulation
of modern Technologies into the 21st Century. IN: Health Matrix, v. 23, issue 3, p. 537-572, 2013.
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Os diversos degraus dessa figura mostram a inserção das questões regulatórias, que estão diretamente dependentes das informações geradas pelas
investigações dos laboratórios e das observações provenientes do setor produtivo. Em todos os estágios se verifica a questão relativa ao risco e à sua
avaliação e gestão, reforçando o que já se disse acerca da existência de muitas questões em aberto, incluindo a questão ética, considerando os campos
abertos pelas nanotecnologias.179 A partir dos estágios acima apresentados, se
pode organizá-los em três dimensões, que sumarizam as questões apontadas
ao longo do livro:
A primeira dimensão refere-se à incerteza científica. Embora a literatura
sobre a incerteza e conhecimento científico seja vasta, as opiniões convergem
em descrever a natureza intratável de incerteza em novos e emergentes do179 Considerando a grande quantidade de interesse em aspectos científicos, econômicos e comerciais
da nanotecnologia, é importante refletir sobre a necessidade de estabelecer diretrizes mundiais para
controlar ou prevenir qualquer processo de fabrico ou produtos que possam minar a segurança humana
e ambiental. Os atores participantes do desenvolvimento da nanotecnologia, incluindo governos,
indústrias, investidores, centros de investigação, devem concordar em ética de monitoramento, para
que o bem social e ambiental não sejam sacrificados por uma pesquisa com benefícios irracionais
e irresponsáveis. Neste processo, é essencial para a sociedade participar na tomada de decisões,
especialmente por meio da informação. SOLANO UMAÑA, Victor; VEGA-BAUDRIT, José
Roberto and GONZÁLEZ-PAZ, Rodolfo. Ethic in Nanotechnology. IN: International

Journal of Recent Scientific Research, v. 6, Issue, 9, p. 6389-6395, September, 2015.
Available Online at http://www.recentscientific.com Acesso em 19 out. 2015.
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mínios técnico-científicos. Este refratariedade está enraizada na indefinição
progressiva das fronteiras entre as configurações experimentais de pesquisa e
as definições operacionais de estruturas e sistemas fabricados, e seus ambientes naturais e humanos. Essas fronteiras indefinidas afetam as possibilidades
e condições de regulação.
A segunda dimensão é a regulação interna e está relacionada com a fragmentação do quadro regulamentar. Essa fragmentação é uma fonte de incerteza em si mesma, não porque ela esteja necessariamente relacionada com a
incerteza científica em si, mas porque define diversificada, se não for divergente, estratégias de enfrentamento e, mais importante, a definição dos temas
a serem regulamentados. De uma forma mais tradicional do ponto de vista jurídico, marcos regulatórios complexos e heterogêneos exigem uma coordenação de regras e mecanismos que permitam a coerência e a coordenação entre
os diferentes níveis geográficos, bem como entre diferentes tipos de regulação.
Como, aliás, já referido anteriormente.
A terceira dimensão diz respeito a opiniões dos atores sociais sobre a
regulação das nanotecnologias e, mais amplamente, para uma estrutura de
governança nanotecnológica. Mais uma vez, a literatura é vasta, pois corresponde ao surgimento gradual e codificação recente de uma visão aberta do
processo de política que enfatiza a inclusão da pluralidade de crenças, percepções e suposições que caracterizem um mundo multi-investidores. Dado
o impacto das partes interessadas sobre as agendas de regulação e políticas,
como os diferentes atores percebem questões de regulação, é importante para
compreender a evolução atual dos marcos regulatórios para a nanotecnologia
e, mais em geral, a divisão do trabalho social que está previsto ou defendido no
processo de desenvolvimento de aplicações nanotecnológicas.180
Por conta desse cenário de incertezas e possibilidades trazidas pelas nanotecnologias, no caso específico, dos nancosméticos, se propõe o diálogo entre as fontes do Direito, atribuindo-se natureza jurídica e eficácia de norma
jurídica, situados entre as regras e os princípios, o seguinte conjunto:

ARNALDI, Simone & MURATORIO, Alessia. Nanotechnology, uncertainty and
regulation. A guest editorial. IN: Nanoethics, v. 7, 173-175, 2013.
180
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1

Fatos sociais nanotecnológicos

Doutrina

Costumes

Jurisprudência

Lei

Textos de org.
internacionais

Orient. de grupos de
pesquisa

2
Constituição +
Documentos
Internacionais s/
Direitos Humanos

Princípios (que
ingressam no lugar
do “suporte fático”)
e o direito e dever
subjetivos

3

Respostas Jurídicas

FONTE: os autores.

As questões e os fatos nanotecnológicos passarão pelas mais variadas
fontes de Direito, em busca de resposta jurídica que melhor se alinhe às disposições sobre Direitos Humanos, expressas nos documentos internacionais
sobre os Direitos Humanos, incluindo as decisões judiciais dos Tribunais Especiais que julgam esta matéria, originando o denominado “controle de convencionalidade”. Em adição a esse controle, deverão se observar as regras e os
princípios constitucionais, inseridas no texto da Constituição Federal de cada
País. Com isso, se usará o chamado “controle de constitucionalidade”.
Dois conjuntos acima mencionados – textos de organizações internacionais e orientações de grupos de pesquisa – são o locus original e inovador de
projeção de respostas jurídicas ancoradas nos documentos, recomendações,
guias e outros gerados por um diversificado conjunto de atores sobre os impactos e desafios provocados pelas nanotecnologias.
O diálogo entre as fontes do Direito também poderá ser representado
como uma grande esfera em formato de redes, onde cada um dos nós representa uma expressão reguladora de variados atores:
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FONTE:181

O centro para o qual todas as propostas normativas convergem, é representado pelos mencionados controles de convencionalidade e de constitucionalidade. Os nanocosméticos poderão ser inseridos neste exercício regulatório, dada a ausência regulamentadora estatal e considerando os debates, ainda
desencontrados e desfocados, especialmente no Brasil.
Pesquisadores da EPA (Agência de Proteção Ambiental americana) estão estudando as características químicas e físicas únicas dos nanomateriais
(como tamanho, forma, composição química, estabilidade, etc) para ajudar
a desenvolver modelos preditivos, buscando determinar quais os nanomateriais podem representar uma maior probabilidade de risco e os esperados
para ter pouco impacto.182 O estabelecimento de modelos preditivos é uma
abordagem oportuna para as empresas baseadas em nanotecnologia, deline181 Disponível em: https://polynomial.me.uk/tag/science/ Acesso em 19 out. 2015.
182 Research on Evaluating Nanomaterials for Chemical Safety, United States Environmental
Protection Agency. Disponível em: http://www2.epa.gov/chemical-research/research-evaluatingnanomaterials-chemical-safety#nr_1 Acesso em 15 set. 2015.
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ando testes de toxicidade, buscando controlar o seu impacto toxicológico no
ambiente. Há também um crescente reconhecimento na Europa e na Ásia,
que uma mudança de paradigma em toxicologia é necessária, a fim de lidar
com atividade antrópica. O Centro da University of California – Center for
Environmental Implications of Nanotechnology – reúne uma equipe multidisciplinar altamente integrada e de cooperação com o conjunto de habilidades para resolver as complexidades da ciência ambiental, eco-toxicidade, ciência de materiais, nanotecnologia, mecanismos biológicos de lesão,
transporte de NMS e o destino ambiental. Este modelo científico preditivo
irá considerar: (i) os NMs (nanomateriais) com maior probabilidade de entrar
em contato com o meio ambiente; (ii) a sua disseminação no ambiente; (iii)
formas representativas de vida ambiental, atuando no monitoramento da propagação e bio-acumulação de NMs perigosos; (iv) testes de rastreio biológicos
que permitam desenvolver premissas quantitativas a serem desenvolvidas com
base nas propriedades físico-químicas de bio-NMs; (v) um sistema computacional de auto-aprendizagem fornecendo uma estrutura para análise de risco
preditiva.
Estas atividades de investigação serão combinadas com programas educacionais, buscando informar o público, cientistas, agências públicas, e as partes industriais interessadas da importância da implementação segura da nanotecnologia no meio ambiente. O impacto global dessas iniciativas será reduzir
a incerteza sobre as possíveis consequências dos NMs no ambiente, enquanto
ao mesmo tempo fornece orientações para o seu projeto de segurança, a fim de
evitar riscos ambientais.183 Por conta disso, no caso das nanotecnologias aplicadas aos cosméticos, deverão valer-se desses modelos preditivos, buscando
enfrentar os problemas desconhecidos, incertos e futuros. No caso do Brasil,
destaca-se a importância da previsão constitucional sobre o risco, inserta no
art. 225, § 1º, V e VII.184 Portanto, essa noção de ‘risco’ deverá transversalizar a
resposta jurídica construída no âmbito do diálogo entre as fontes do Direito,
183
Disponível em: http://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/outlinks.centers/
center/183 Acesso em 15 set. 2015.
184 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
[...]
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
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permeado pelo modelo preditivo com ancoragem nas contribuições das diversas áreas de conhecimentos envolvidas com as nanotecnologias.
Pretendeu-se analisar neste livro a ausência de marcos regulatórios no
desenvolvimento de nanocosméticos, a importância de se valorizar as pesquisas sinalizando os riscos que algumas nanopartículas poderão gerar em relação
à saúde do trabalhador e do consumidor em geral, sem esquecer dos impactos
ambientais.
O que se pode confirmar, num primeiro momento, a partir de uma análise textual, foi que as ‘nanotecnologias’, encaradas aqui como uma das descobertas mais fascinantes feitas pelo ser humano, ou seja, a manipulação e
construção de materiais em uma escala nunca antes imaginada – escala nanométrica (1nanômetro = 10-9) – vem seduzido e despertando o interesse das
mais variadas áreas do conhecimento científico.
Analisou-se diversas iniciativas regulatórias sobre os nanocosméticos,
destacando-se um dos capítulos relativos às nanotecnologias aplicadas aos
cosméticos no Perú, a partir da contribuição de um Grupo de Investigación
Sidereus Nuncius, sediado na Pontificia Universidad Católica del Perú.
Com isso, se confirma, ao menos parcialmente, a questão problema lançada na Introdução, como parte integrante do projeto de pesquisa intitulado
“Nanocosméticos e o Direito à Informação: construindo os elementos e as
condições para aproximar o desenvolvimento tecnocientífico na escala nano
da necessidade de informar o público consumidor”, no âmbito do recurso
financeito recebido da FAPERGS (Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio Grande do Sul), por meio do Edital 001/2013 – PQG (Pesquisador
Gaúcho).
Diante disso, importante ter presente que o surgimento das nanotecnologias, a partir das investigações em escala “nano”, é uma realidade, confirmada nesta pesquisa, da qual o Direito tem obrigação de amparar. A busca de
solução para problema aqui enfrentado (busca de marcos regulatórios), teve
como objetivo, preservar a sociedade como um todo.
Buscou-se mesclar conhecimento jurídicos, com aqueles oriundos da
Farmácia e da Sociologia, numa tentativa quase transdisciplinar, buscando
dar conta dos desafios trazidos pela utilização da escala nanométrica na produção dos cosméticos, com ênfase à importância do direito à informação do
consumidor.
Compreendendo essa realidade, se passou a questionar os benefícios e
malefícios desses processos de evolução a partir das nanotecnologias, ou seja,
os riscos que se apresentam.
Sabe-se que as pesquisas e experiências acontecerão necessariamente.
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Neste sentido, a preocupação se instala, haja vista o desconhecimento sobre
os riscos do emprego de materiais em escala nano. A partir disso, observou-se
que uma das áreas onde consideravelmente vem crescendo o aporte nanotecnológico é o das ciências farmacêuticas e em especial os cosméticos, que vêm
aplicando em suas fórmulas nanopartículas manipuladas através da nanociência, termo este último associado às nanotecnologias.
Da manipulação acima referida é que nascem os nanocosméticos, os
quais são o cerne do presente livro. A partir da existência inconteste dos nanocosméticos, atualmente comercializados livremente no Brasil, mediante importação e também, manipulação nacional, passou-se a verificar a existência
ou não de possíveis riscos presentes em cosméticos que tem em sua fórmula
nanotecnologia (nanopartículas).
A verificação realizada nesta pesquisa pode previamente afirmar a possibilidade da presença de riscos a integridade física do ser humano quando da
utilização de produtos nanocosméticos.
Tais constatações se deram pelos seguintes pontos:

Os nanocosméticos possuem ‘nanopartículas’ que apresentam ínfimo diâmetro em relação às barreiras celulares dos seres humanos, segundo avaliação
do Comitê Científico de Produtos ao Consumidor da Comissão Europeia.185
Verificou-se também que geralmente os cosméticos, e não seria tão diferente com os – nanocosméticos – tratam-se de produtos de uso contínuo, o
que intensifica os riscos. Ademais, os nanomateriais apresentam grande aumento de sua reatividade química e grande diversidade estrutural-funcional.
Sabe-se que os interesses econômicos e mercadológicos estão constantemente presentes nas mais variadas relações humanas, não sendo diferente
com a área farmacêutica. Apesar dela tratar, primordialmente, de uma ciência
da saúde, apresenta seus produtos ao mercado consumerista, despertando inúmeros reações entre as partes envolvidas, as quais muitas vezes, desconsideram
em suas tratativas o ser humano, deixando-o de lado, sendo ele visualizado
unicamente como consumidor a nível de indicadores econômicos e nada mais.
Especialmente a autoridade em saúde brasileira – ANVISA – a qual tem
o poder de regulação quanto aos cosméticos, não emitiu nenhuma orientação específica aos nanocosméticos e/ou nanotecnologia foi encontrada, muito
embora seja esta autoridade que permite o ingresso e manipulação de cosméticos com essa tecnologia. De qualquer modo, a nanotecnologia é um tema da
agenda regulatória da ANVISA.
185 SCCP. Scientific Committee on Consumer Products. Statement on Zinc Oxide used

in Sunscreens, SCCP/0932/05, 2005. Disponível em: <http://ec.europa.eu/health/ph_risk/
committees/04_sccp/docs/sccp_o_00m.pdf> Acesso em: 07 out. 2015.
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Observa-se que esta previsão se encontra teoricamente inserida no horizonte da ANVISA, reconhecendo que a nanotecnologia é uma inovação
portadora de futuro, mas sem descuidar dos potenciais riscos que a escala
nanométrica poderá gerar, incluindo a categoria dos cosméticos.
O diálogo entre as fontes do Direito se desenha como uma possibilidade
inovadora e criativa para que o sistema jurídico possa dar conta das
possibilidades e desafios trazidos pelas nanotecnologias aplicadas aos
cosméticos. No caso do Brasil, considerando o cenário trazido, tanto no
Sistema da Política, como no Sistema da Ciência, abrem-se alternativas para
o Sistema do Direito promover irritações com esses dois sistemas, abrindo
alternativas não legislativas para a regulação dos nanocosméticos.
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