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Duane aproxima-se com orgulho do boi da raça Angus comendo feno, atrás de uma cerca na 
Texas A&M University. À medida que o cirurgião-veterinário aproxima-se, o boi irrita-se e 
raspa o chão com a pata. Mesmo saudável como aparenta ser, muitos americanos não 
gostariam de ver este boi tornar-se um filé em seus pratos. Seu nome, "86 ao quadrado", dá a 
pista sobre suas origens, como clone de um boi chamado 86. 
 
A Agência de Remédios e Alimentos (FDA, em inglês) desencadeou um debate em todo o setor 
de alimentos quando determinou em janeiro que os clones de gado bovino, suíno e caprino 
eram seguros como alimentos. Desde então, o Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos pediu aos produtores para absterem-se da venda de carne ou leite de clones na oferta 
de alimentos "para assegurar uma transição suave e contínua no mercado". 
 
Mas grupos de defesa dos direitos do consumidor acreditam que isso já pode estar ocorrendo, 
com o mercado antecipando-se à regulamentação. A cria de animais clonados não está incluída 
no veto e produtores já vendem sêmen de animais clonados. 
 
Como as autoridades reguladoras insistem que os animais clonados são seguros como 
alimento, os consumidores não têm como ter certeza de que ainda não estejam na cadeia de 
abastecimento. "Não há forma de diferenciá-los", diz Laris Rudenko, assessora do Centro de 
Medicina Veterinária da FDA. "Não há testes com base científica para determinar se o animal é 
clone". 
 
Com a aprovação do FDA, empresas americanas de clonagem esperam que o interesse em 
seus produtos aumente. "Agora que superamos nosso maior obstáculo a confirmação do FDA 
de que a clonagem de animais não afeta a segurança alimentar nosso rumo à rentabilidade 
ficou desimpedido", observou o presidente da ViaGen, Mark Walton. 
 
Isso significa que o dia em que os produtores de carne clonarão o gado com melhores filés 
pode não estar longe. "De cada quatro filés, um não é bom", diz Walton. "Isto pode ser uma 
oportunidade para consertar isso no futuro". 
 
Mas os clones não são réplicas exatas. Kraemer, cujo laboratório clonou mais espécies do que 
qualquer outro no mundo, diz que um animal clonado é mais como um irmão do que um fax. 
Foi apenas depois que seu laboratório ter clonado o primeiro gato, nascido com pêlo de cor 
diferente do gato a partir do qual suas células foram originadas, que as pessoas entenderam. 
 
Mais preocupante para os que temem estar comendo carne ou bebendo leite de um animal 
clonado ou de sua cria é o maior índice de anomalias entre os clones. Estudo de 2002 
descobriu que de 335 clones de gado, 23% não eram saudáveis, o triplo da porcentagem 
verificada entre os animais com nascimento natural. 
 
O setor trabalha em um sistema de rastreamento com etiquetas de identificação dos animais, 
mas não obrigatório. O custo recairia sobre as empresas americanas que queiram fiscalizar os 
fornecedores, sobretudo ao exportar para países que proíbam o uso dos clones como alimento. 
As etiquetas, porém, não incluiriam a cria dos clones, de forma que o sistema não seria 
completo. 
 
Pesquisa do Food Marketing Institute, do mês passado, mostrou que 77% dos consumidores 
americanos não se sentiriam "confortáveis" comendo produtos de animais clonados e que 81% 
defendem que os alimentos clonados sejam rotulados. 
 
O FDA diz que o consumidor que quiser evitar clones pode comprar carne orgânica. Carol 
Lewis, com quatro filhos, acha que ela não deveria pagar mais para evitar isso e lembra como 
os hormônios de crescimento foram ocultos por anos no leite e carne. "Ninguém confia mais 
nos órgãos reguladores", diz. 
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