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Resumo: 
O debate entre a oferta e a demanda de alimentos no mundo remonta ao século XVIII, 
sendo arrefecido com a Revolução Verde. Porém, em razão do crescimento da 
população ser maior que a produção agrícola durante as últimas décadas, os estoques 
mundiais de alimentos se reduziram abaixo do normal. O paradigma tecnológico 
imposto pela Revolução Verde, provavelmente, não será suficiente para atender a 
demanda por alimentos na próxima década. Há a necessidade de novas tecnologias para 
suprir essa demanda. Nesse sentido, a biotecnologia moderna desponta como uma 
importante ferramenta por permitir desenvolver novos organismos vivos a partir da 
manipulação gênica entre espécies que naturalmente não ocorreria. Em razão da 
diversidade e complexidade da agricultura brasileira, esses avanços deverão ser 
baseados na sustentabilidade, pois, nos dias atuais há uma grande pressão da agricultura 
sobre o meio ambiente. Esse cenário indica a necessidade de romper com o paradigma 
tecnológico vigente, incorporando cada vez mais novos valores. O presente trabalho tem 
como objetivo apresentar a importância da biotecnologia para agricultura no Brasil, 
apoiada na sustentabilidade, para que o país consolidar sua importância no cenário 
internacional. 
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Abstract: 
The debate between the offer and the demand of foods in the world remounts the XVIII 
century and it was become lukewarm with the Green Revolution. However, in reason of 
the growth population to be larger than the agricultural production during the last 
decades, the world stocks of foods reduce below the normal. The technological 
paradigm imposed by the Green Revolution, probably, won't be adequate to assist the 
demand for foods in the next decade. It is necessary new technologies to supply this 
demand. In this way, the modern biotechnology becomes an important tool by allowing 
the development of new organisms starting from the gene manipulation among species 
that naturally doesn't happen. Because the diversity and complexity of the Brazilian 
agriculture, those progresses should be based on the sustainability, because, in the 
current days there is a great pressure of the agriculture over the environment. This 
scenery indicates the need to break down with the current technological paradigm 
incorporating more and more new values.  This paper aims to examine the importance 
of the biotechnology for the sustainable agriculture in Brazil, so that the country can 
consolidate their importance on the international scenery. 
Key-words: biotechnology, agricultural development, sustainability. 
 
 
 
 
 
1. Introdução 

Segundo previsões da ONU, a população mundial em 2050 deverá ser de 9,3 
bilhões de pessoas, um incremento de 35% da população atual. Para conseguir alimentar 
essa contingente de pessoas, deverão ser produzidos 50% a mais de alimentos é 
inevitável que a agricultura intensiva continue a ser empregada para garantir suprimento 
adequado de alimentos para um número cada vez maior de pessoas. A China em 2007 
importou mais de U$ 45 milhões de produtos agrícolas e a Índia U$ 8 milhões, mas já 
começa a demonstrar sinais de que irá se transformar num grande importador de 
commodities agrícola, quando superarem os problemas de infra-estrutura. Apresentar 
crescimento vertiginoso no consumo de alimentos não é exclusividade da China e da 
Índia. Os próximos anos mostrarão que esse é um fenômeno fundamentalmente asiático. 
O crescimento econômico de países como Indonésia, Filipinas, Vietnã, Malásia e 
Tailândia, aliado à forte migração do campo para as cidades, vai alterar estruturalmente 
o comércio mundial de produtos agrícolas e alimentos. 

Ainda, estudos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação (FAO), aponta um descompasso entre a oferta e a demanda de alimentos, 
visto que em 2007 os estoques de cereais recuaram ao mais baixo patamar desde 19601

                                                 
1 No caso do milho e do arroz, o volume deve ser o menor em 25 anos. No trigo, o mais baixo em 30 
anos. 

. 
Ao todo, a previsão indica 406,3 milhões de toneladas estocadas para 2008, enquanto 
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que há cinco anos atrás eram de 486,3 milhões. Se nos próximos anos os agricultores 
não colherem safras recordes para atender à crescente demanda mundial de alimentos, 
acarretará a escassez, visto que ano a ano pessoas e animais têm consumido mais grãos. 
E este cenário para o Brasil é positivo, tendo em vista a sua vasta extensão para a 
produção agropecuária. 

Por outro lado, há os defensores de sistemas menos intensivos, que buscam a 
gradual eliminação de fertilizantes, herbicidas e inseticidas, com o cuidado precípuo de 
se preservar a biodiversidade, sem que para isso haja devastação dos ecossistemas.  

A partir do momento que a agricultura toma um grau de importância maior, 
quando se transforma numa indústria para alimentar uma população que não para de 
crescer, começa a utilizar métodos artificiais, como fertilizantes e pesticidas químicos, 
engenharia genética, irrigação e hormônios para acelerar crescimento de animais, 
disseminados pela Revolução Verde, aumentando ano a ano a produtividade e a 
produção de diversas cultivares, tais como, oleaginosas, tubérculos, frutas, etc. 

Atualmente, esse paradigma tecnológico imposto pela Revolução Verde, 
provavelmente, não será suficiente para atender a demanda por alimentos dessa 
população em crescimento. Há a necessidade de novas tecnologias para suprir essa 
deficiência. Nesse sentido, a biotecnologia moderna permitirá desenvolver novas 
espécies vegetais a partir da introdução de genes de outros organismos, que a natureza 
não poderia fazer esta troca gênica. 

Mesmos nos dias de hoje, com um maior conhecimento a respeito dos 
transgênicos, ainda existe muita controvérsia em torno da sua disseminação. Os 
defensores da tecnologia afirmam que as modificações genéticas podem agregar maior 
valor nutritivo e até eliminar algumas características indesejáveis. Outra vantagem seria 
criar cultivares mais resistentes ao frio, à seca e ao ataque de pragas e doenças, tornando 
as lavouras mais produtivas. Uma outra vertente, afirma que poderá haver sérios riscos 
para a saúde dos seres humanos e para o meio ambiente com a introdução de OGMs nos 
alimentos. Enquanto cientistas ainda debatem sobre as vantagens e desvantagens da 
nova tecnologia, o governo e organismos de defesa do consumidor defendem a 
rotulagem de todos os alimentos que contenham algum ingrediente transgênico em sua 
composição, para facilitar a identificação desses produtos e garantir ao consumidor o 
poder de querer consumi-los ou não. 

Segundo Silveira e Buainain (2007) “ser contra ou a favor dos transgênicos não 
é, a priori, uma questão de princípios, como vem sendo colocado pelos que vêm se 
opondo à aplicação dessa tecnologia à produção agropecuária. O assunto não pode ser 
tratado com um viés fundamentalista que elimina a possibilidade do debate social e 
político e da pesquisa científica, ambos necessários para reduzir o hoje amplo grau de 
liberdade e incerteza que produz demasiada – e nociva – ambigüidade em relação às 
variáveis que condicionam a resposta dos economistas”. 

A aplicação da moderna biotecnologia vem se mostrando essencial para 
assegurar a competitividade do Brasil nos mercados do agronegócio. A proteção da 
propriedade intelectual, tanto dos ativos biotecnológicos como do seu usufruto, é 
essencial para estimular investimentos e promover a inovação tecnológica. 

Conforme afirma Lopes (2007), “em futuro próximo, as inovações demandadas 
à pesquisa agropecuária terão que propiciar a incorporação de avanços em 
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produtividade, segurança e qualidade, com uma velocidade comparável ou superior à 
velocidade de avanço tecnológico dos nossos competidores”2. Afirma ainda, que ao 
longo dos séculos, o modelo de desenvolvimento no país tem evoluído do extrativismo 
e da agricultura de subsistência para uma exploração agroindustrial intensa, com a 
aplicação de tecnologias modernas e, em muitos casos, com ocupação e utilização 
desordenada dos recursos do ambiente, o que coloca em risco a base brasileira de 
recursos naturais3

No entanto, a discussão sobre biotecnologia, e mais especificamente, sobre 
organismos geneticamente modificados, geralmente foi no campo da ideologia, se o 
produto é seguro ou não, etc. Nunca houve uma preocupação mais aprofundada na 
questão de estudos sobre sistemas de produção, amparando a biotecnologia. Diante 
deste novo fato, o presente estudo tem como objetivo apresentar a necessidade da 
produção de alimentos, de forma adequada, pautadas em estudos de sistemas de 
produção inovadores, tendo em vista que a preocupações a partir de agora deverão 
propiciar a incorporação de avanços em produtividade, segurança, qualidade e serviços 
ambientais utilizados pelo agronegócio. 

.  

Em decorrência da diversidade e complexidade da agricultura brasileira, esses 
avanços deverão ser baseados na sustentabilidade, visto que, nos dias atuais há uma 
grande pressão na agricultura sobre o meio ambiente, indicando a necessidade de 
romper com o paradigma tecnológico vigente, incorporando cada vez mais, valores de 
natureza cultural, valores do ambiente físico e do espaço geográfico, valores ecológicos, 
etc, aos seus modelos de priorização, conforme afirma Mauricio Antonio Lopes, em seu 
artigo4

Tem como objetivo o trabalho demonstrar a importância da biotecnologia para o 
desenvolvimento da agricultura brasileira, tendo em vista o cenário que tem se 
apresentado mundialmente entre o descompasso de oferta e demanda de alimentos. A 
estrutura do trabalho é apresentada em seis sessões. Após a introdução, a segunda é 
apresentado um panorama sobre a produção de alimentos no Brasil e no mundo, a 
terceira sobre a produção de alimentos com a técnica da transgenia, a quarta informa os 
problemas decorrentes do uso contínuo dos transgênicos, a quinta discorre sobre a 
importância da liberação dos transgênicos. O artigo se encerra com as considerações 
finais. 

. 

 
 

2. Produção de alimentos: Brasil e Mundial 
 Há muito tempo já há discussão de que no mundo a oferta de alimentos é menor 
que a demanda, haja vista o que ocorreu na década de 1960, período em que começa a 
ocorrer mudanças na base técnica da produção agrícola, instalando-se um processo de 
“modernização”, propugnada mundialmente, principalmente, pela “Revolução Verde”, a 

                                                 
2 Disponível em: http://www.cenargen.embrapa.br/cenargenda/divulgacao2007/rededom140207.pdf. 
Acesso em: 25/11/2007. 
3 Idem. 
4 Idem. 

http://www.cenargen.embrapa.br/cenargenda/divulgacao2007/rededom140207.pdf�
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qual preconizava a utilização de sementes melhoradas, insumos químicos e 
maquinários, tendo como objetivo principal o aumento da produtividade. 
 O aumento da população urbana em várias nações emergentes e a melhoria da 
renda especialmente nos países asiáticos está entre os fatores que vêm influenciando os 
preços dos alimentos. De janeiro a julho de 2007, o valor das commodities agrícolas 
subiu 20%, em média. O mundo tem demandado mais alimentos e, os estoques 
mundiais estão a níveis mais baixos do que o normal. Outro agravante são os programas 
de substituição dos combustíveis fósseis por biocombustíveis, especialmente o etanol – 
que consome parcela das reservas dos grãos, ajudando a inflar os preços dos produtos 
agrícolas. Para frear a queda nos estoques mundiais de alimentos só há um caminho: 
produzir mais.  

Entretanto, há um problema a ser enfrentado: a pouca disponibilidade de terras 
para aumentar o plantio. A solução para ampliar a produção de alimentos no mundo – 
acreditam especialistas, economistas e agrônomos – passa pelo uso mais intensivo de 
fertilizantes, a exemplo da China, onde a área disponível para o cultivo de alimentos 
poderá ser ampliada em apenas 3%, em relação à utilizada atualmente. Essa pequena 
margem é absolutamente insuficiente para garantir o fornecimento de alimentos à sua 
população crescente. 

O aumento da demanda será compensado pelo aumento do rendimento das 
culturas, mas, a exceção da África e Índia que não tem perspectivas de grandes 
aumentos nos próximos anos por questões alheias à tecnologia, os rendimentos estão 
próximos da produtividade (rendimento máximo). O crescimento de emergentes como 
Rússia, China e Índia criaram a perspectiva de aumento da demanda, o que não existia 
até 2005, segundo observa o professor Guilherme Dias, da Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP)5

 

.  Os Gráficos abaixo 
demonstram a evolução de área plantada e produtividade no mundo e no Brasil, no 
período de 1961 a 2004, segundo dados da FAO. 

Gráficos: Evolução área plantada e produtividade no mundo e no Brasil (1961-2004) 
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Série histórica da área plantada no mundo. Fonte: 
elaboração própria a partir dados FAO. 
 

Série histórica da área plantada no Brasil. Fonte: 
elaboração própria a partir dados FAO. 

                                                 
5 Disponível em: http://www.aprosoja.com.br/site/clipping/viewClipping.php?idClipping=4306. Acesso 
em: 30/01/2008. 

http://www.aprosoja.com.br/site/clipping/viewClipping.php?idClipping=4306�
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Série histórica de produtividade (quilos/toneladas-1) 
dos produtos agrícolas no mundo, período de 1961 a 
2004. Formulação própria a partir dos dados da FAO 

Série histórica de produtividade 
(quilos/toneladas-1) dos produtos agrícolas 
brasileiros, período de 1961 a 2004. Formulação 
própria a partir dos dados da FAO 

 
Segundo Carvalho Filho (1995), evidencia-se que a agricultura brasileira, nas 

décadas de 50 a 70, experimentou um forte processo de transformação, conhecido na 
literatura como “modernização conservadora”, embora excludente e concentrador, 
provocando expressivos e positivos resultados nos campos da produção e da 
agroindustrialização, e como conseqüência, resultou na mudança de paradigma 
tecnológico, do padrão extensivo tradicional para um novo padrão intensivo, no qual o 
rendimento (produtividade da área) tornou-se a principal fonte de crescimento, 
superando a área cultivada. 
 O autor, citando Alves & Contini, informa que, analisando os dados das 15 
principais culturas no período 1940/50 a 1970/80, mostraram que o crescimento da 
produção, nas décadas estudadas, foi expressivo e superior ao crescimento da 
população; evidenciam também, considerando as fontes de crescimento da produção, 
que a participação da produtividade da área foi modesta na primeira década (1940/50, 
17%), acelerou-se nas seguintes (1950/60, 27,5%; 1960/70, 35,3%), tornando-se o 
principal fator explicativo na última (1970/80, 59,3%). 

Já na década de 80, há uma queda na área plantada, visto que na safra 87/88 
correspondeu a 42,8 milhões de hectares plantados para uma produção em torno de 66 
milhões de toneladas de grãos, enquanto a safra de 93/94 ocupou uma área de 36 
milhões de hectares e atingiu 75 milhões de toneladas (CARVALHO FILHO, 1995).  

Desde o advento da Revolução Verde, no Brasil há um aumento significativo da 
produção de alimentos, conforme se verifica no Gráfico 1 apresentado abaixo. 

 



 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Rio Branco – Acre, 20 a 23 de julho de 2008 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1990 1995 2000 2005

1.
00

0 
to

ne
lad

as

Algodão herbáceo  Arroz Batata - inglesa 
Cana-de-açúcar (x10) Melão Milho
Soja Banana Café
Uva Tomate

 
Gráfico 2: Evolução da produção agrícola brasileira, período 1990/2005. Fonte: 
Elaboração própria a partir de dados do MAPA. 
 

O caso da soja é representativo da evolução da produtividade do setor agrícola 
(Gráfico 2). Essa cultura, além de consolidar a expansão da fronteira agrícola, 
apresentou considerável evolução tecnológica ditada pelos requisitos da indústria 
processadora, consolidando o conceito de agronegócio6

Entre as safras 94/95 e 2006/07, a área plantada com soja no Brasil cresceu 
75,6%, a produção mais que dobrou (122,4%) e a produtividade média é 27% maior, 
com uma produção de 58,4 milhões de toneladas, representando 44% de todo o volume 
de grãos produzidos no país. Esse movimento da soja repercutiu inicialmente nos 
sistemas de carnes avícolas e suínas e, recentemente, bovinas, o que implicou na 
sistematização da produção de milho e sorgo na década de 1990.    

. Há que se considerar a 
importância da indústria processadora oligopolisada, calcada na concentração de capital 
e escala de produção, que determinou a padronização da produção, a exemplo do teor de 
impurezas e de água na massa dos grãos. Essas exigências e a governança da indústria 
processadora no sistema produtivo implicaram não só na incorporação de tecnologia, 
mas também na integração dos agentes do sistema e na conseqüente consolidação do 
conceito de agronegócio.  

É essa magnitude, aliada à grande diversidade da produção (Gráfico 1), que 
coloca o Brasil em posição de destaque dentre os maiores produtores agrícolas do 
mundo. Dados da CONAB e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
estimam uma colheita de 134,8 milhões de toneladas para safra agrícola brasileira de 

                                                 
6 O conceito de agronegócio foi proposto por Goldberg (1970). Ele deriva do sistema de planejamento 
adotado nas economias socialistas, notadamente a matriz Insumo e Produto, e propõe a análise do setor 
considerando suas ligações com os setores industrial e de serviços nas atividades precedentes e 
posteriores à produção agrícola propriamente dita. 
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2007. Mesmo com a projetada redução de 0,5% em relação à safra 2006, a soja mantém 
a liderança entre os grãos com 58,4 milhões toneladas. Outra cultura que se destaca é a 
do milho primeira safra, que deve ficar em 37,3 milhões toneladas, ou 2% superior ao 
ano de 2006. O caroço de algodão alcançou desempenho satisfatório, com 2,5 milhões 
toneladas, acréscimo de 3,9%. Já o feijão primeira safra apresenta queda de 2,4% e deve 
ficar em 1,5 milhão de toneladas devido as baixas precipitações pluviométricas, 
seguidas de estiagens prolongadas e baixas temperaturas nos estados produtores, na 
época do plantio (agosto e setembro)7

A despeito do considerável peso destes produtos na produção agrícola nacional, 
deve-se observar que as produções de algodão, banana, melão e uva têm aumentado 
significativamente. Esses resultados indicam que essas culturas têm ‘futuro promissor’ 
na agricultura nacional e, portanto, merecem atenção especial dos programas de P&D 
das empresas públicas e privadas. Não obstante esta ênfase, de modo algum se sugere 
arrefecer os esforços de P&D em outras culturas igualmente importantes, como arroz, 
cana-de-açúcar, café, feijão, laranja, milho e soja. São também consideradas culturas 
promissoras o girassol, a mamona e o pinhão manso

.      

8

 
.              

                                               
3. Alimentos produzidos por transgenia. 

Atualmente os alimentos também podem ser obtidos através da técnica da 
transgenia, que consiste num conjunto de aplicações tecnológicas que utilizam sistemas 
biológicos, sejam eles plantas, animais, microrganismos, ou os seus derivados, para 
fabricar ou modificar produtos para um fim específico. Por vezes, a informação genética 
dos organismos utilizados é previamente manipulada, recorrendo a um conjunto de 
técnicas de Engenharia Genética que visam modificar os genes existentes, ou adicionar 
genes provenientes de um outro organismo. Estes organismos sujeitos à manipulação 
genética são designados organismos geneticamente modificados (OGMs) e podem eles 
próprios constituir um alimento, ou ser utilizados para produzir aditivos (por exemplo as 
vitaminas), ou auxiliares tecnológicos (por exemplo uma enzima). 

Há séculos que os agricultores selecionam sementes que permitam obter maiores 
rendimentos e maior resistência às doenças, seja por alterações de um gene ou do modo 
como é regulado que modificam as características de uma planta ou de um animal e, se 
herdáveis, da sua descendência. Schuster & Oliveira (2006) informam que a partir das 
Leis de Mendel, no início do século XX, que o melhoramento de plantas começou a 
utilizar os princípios da genética, utilizando novos métodos de seleção, resultando em 
ganhos por seleção mais consistentes, tendo em vista considerar a estrutura genética das 
populações. Assim, a partir de métodos genealógico, seleção massal ou SSD (single 
                                                 
7 Disponível em: <http://www.grupocultivar.com.br/noticia.asp?id=18275>. acesso em: 10/12/2007. 
8 Segundo noticia do jornal Gazeta Mercantil de 11/12/2007, o pinhão manso é a única matéria-prima com 
viabilidade econômica para produção de biodiesel no Brasil. Neste sentido, foi firmada uma pareceria para 
desenvolvimento de um projeto suíço-brasileiro entre o Instituto Volta ao Campo (IVC), uma instituição sem fins 
lucrativos que tem como objetivo promover a assistência para a agricultura familiar e assessorar empreendedores que 
desejam investir no mercado de biodiesel, e a suíça Global Agricultural Resources (GAR). Esta parceria tem como 
meta produzir pinhão manso em 50 mil hectares dentro de cinco anos no Estado de Minas Gerais.  Disponível em: 
<http://www.grupocultivar.com.br/noticia.asp?id=18306>. Acesso em: 12/12/2007. 
 

http://mail-b.uol.com.br/tmp/%3chttp:/www.grupocultivar.com.br/noticia.asp?id=18275�
http://mail-b.uol.com.br/tmp/%3chttp:/www.grupocultivar.com.br/noticia.asp?id=18306�
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seed descent) e suas modificações, em populações segregantes de plantas autógamas, ou 
a seleção em famílias de meio-irmãos, a seleção recorrente e a obtenção de híbridos, em 
espécies alógamas permitiram às pesquisas em melhoramento genético obter variedades 
mais produtivas e estáveis (SCHUSTER & OLIVEIRA, 2006). 

Muitas das variedades de fruta, vegetais e até animais que hoje se produzem, não 
existiam anteriormente, como por exemplo, o caso do milho e da soja que hoje se 
consome em larga escala. Todas estas intervenções recorrem à chamada Genética 
Clássica ou Convencional e têm uma boa aceitação por parte do consumidor.  

Para o Brasil foi importantíssima a utilização da técnica de melhoramento 
convencional, visto que o sucesso da expansão da agricultura no Brasil Central, a partir 
da década de 1960, só foi possível com o trabalho dos melhoristas que adaptaram e 
desenvolveram material genético para as condições tropicais e subtropicais, como os 
cerrados. 

No entanto, a controvérsia surge quando é utilizada a biotecnologia moderna9

Há inúmeras pesquisas no campo da transgenia, dentre elas destacam-se: plantas 
mais resistente a herbicidas; plantas mais resistente a pragas de insetos; plantas com 
maior vida comercial (decorrente da alteração do processo de maturação); plantas que 
toleram condições ambientais mais agressivas (geadas, secas, solos salinos); plantas que 
resistem a vírus, fungos e bactérias; plantas de qualidade aumentada (melhor valor 
nutritivo, aroma, sabor, mais baixos teores de componentes alérgicos ou indesejáveis). 

 
com os mesmos fins. Esta área científica permite identificar os genes individuais 
responsáveis por determinada característica pretendida, e modificá-los ou transferi-los 
para outro organismo, seja ele da mesma espécie, ou de outra diferente, quebrando neste 
caso a barreira das espécies existente nos cruzamentos naturais. É através da 
transformação genética de plantas que se vence a barreira das espécies, para combinar 
genes favoráveis nas plantas, possibilitando a introdução de novas características nas 
variedades, mesmo que estas não estivessem presentes no DNA anteriormente. É caso 
das variedades de soja tolerantes ao herbicida glifosato, ou tolerantes a insetos 
desfolhadores. Torna-se, assim, possível em poucos anos produzir uma nova raça, 
variedade ou estirpe (quando se tratar de animais, plantas ou microrganismos), que 
pelos métodos tradicionais demoraria décadas, séculos, ou seria mesmo impossível de 
serem obtidos. 

No entanto os alimentos irão adquirir outras características através da transgenia. 
Lopes (2005) discorre que os alimentos irão se tornar progressivamente funcionais10

                                                 
9 A biotecnologia moderna caracteriza-se pela intervenção técnica na célula ou células do organismo, 
sendo utilizada para a produção de proteínas de interesse agropecuário, biomédico, farmacêutico e 
veterinário. 

. 
Nas últimas décadas o termo funcional está sendo aplicado a alimentos com uma 
característica diferente, a de proporcionar um benefício fisiológico adicional, além das 
qualidades nutricionais básicas encontradas. Ainda, são vistos como promotores de 
saúde e podem estar associados à redução ao risco a certas doenças. Entretanto, os 

10 Alimento funcional é definido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, como 
sendo “aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutritivas básicas, quando consumido como 
parte da dieta usual, produza efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde, devendo 
ser seguro para consumo sem supervisão médica” (RDC 18/99). 
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cientistas esclarecem que sozinhos não podem garantir uma boa saúde, apenas melhorar 
a saúde quando fazem parte de uma dieta contendo uma variedade de alimentos, 
incluindo frutas, vegetais, grãos e legumes (VIEIRA & CORNÉLIO, 2006). 

No entanto, a polêmica sobre os alimentos transgênicos é um terreno fértil para o 
surgimento de mitos, mesmo nos países desenvolvidos, porque o processo e os impactos 
não são de domínio público, além do interesse econômico de empresas que produzem 
sementes transgênicas e das que atuam na área de defensivos agrícolas (VIEIRA & 
VIEIRA JUNIOR, 2005). 

E o tempo demonstra que os protestos costumam ser mais forte quando se 
suspeita que algo possa colocar em risco a segurança da sociedade. No fim do século 
XIX, as pessoas se manifestaram contra o processo de pasteurização, que livra o leite de 
micróbios e bactérias. Nas décadas de 40 e 50 registraram-se nos Estados Unidos 
protestos de consumidores contra a fluoretação da água, embora a medida tenha sido 
conhecida como a maior arma no combate às cáries dentárias. Protestos como estes 
soam exóticos e podem passar a impressão equivocada de que a população era menos 
racional no passado (VIEIRA & VIEIRA JUNIOR, 2005). 

 
 
4. Problemas decorrentes do uso contínuo de transgênicos 

Alguns estudos apontam que pouco se tem conhecimento sobre os efeitos diretos 
do produto advindo de transgenia em organismos-alvo, no solo e na água. E não são 
conclusivos os poucos estudos sobre pássaros ou outros animais que consomem insetos 
que se alimentam de plantas transgênicas. 

No caso da soja RR, a principal alteração da soja transgênica, em relação a um 
cultivar não-transgênico, é o segmento de DNA introduzido, tornando essa variedade 
resistente (ou tolerante) ao herbicida Roundup, cujo princípio ativo é o glifosato. O gene 
foi retirado de Agrobacterium Estirpe CP4 e produz a enzima 5’enolpiruvato-
chiquimato-3-fostato-sintase (EPSPS). Contudo, o transgene completo contém 
seqüências de bactérias, de vírus e da petúnia, cujos produtos não fazem parte da nossa 
alimentação. Essa tecnologia da soja transgênica, que permite o uso do glifosato em 
pós-emergência da soja sem afetar a cultura, significou para os produtores a 
oportunidade de controlar as plantas daninhas de forma fácil, eficiente e com relativo 
baixo custo. Existem alguns casos em que o custo com herbicida foi reduzido em mais 
de 70%, viabilizando o cultivo da soja em alguns anos como em 2005. Para a 
comunidade científica, essa tecnologia apresentou-se como uma importante alternativa 
para incrementar o manejo das plantas daninhas, principalmente de espécies resistentes 
aos inibidores da ALS, como o leiteiro (Euphorbia heterophylla) e o picão-preto (Bidens 
pilosa) resistentes aos inibidores da enazima ALS, já que o glifosato possui mecanismo 
de ação diferente daqueles que vinham sendo utilizados para controlar as plantas 
daninhas seletivamente na cultura da soja. Dessa forma, a tecnologia da soja transgênica 
foi aceita e recomendada pela comunidade científica e adotada rapidamente pelos 
produtores.  

Entretanto, tanto os produtores como os técnicos foram surpreendidos com a 
rápida seleção de espécies daninhas em resposta ao uso repetido do glifosato. Essa 
situação não foi prevista já que o modo de ação do glifosato é considerado de baixo 
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risco para seleção de espécies tolerantes e/ou resistentes e não houve monitoramento, 
devido a forma com que a tecnologia foi introduzida no mercado, ou seja, enquanto 
muitas lavouras eram conduzidas com soja transgênicas no Rio Grande do Sul os órgãos 
de pesquisa aguardavam a liberação oficial para poder iniciar as pesquisas. Isso 
provocou dissonância entre a pesquisa e a realidade nas lavouras. 

Uma visão global indica que, apesar dos argumentos e da classificação do 
glifosato como um produto de baixo risco para seleção de espécies daninhas resistentes, 
hoje já existem 12 dessas espécies resistentes a esse herbicida no mundo, com oito delas 
identificadas nos últimos quatro anos. O primeiro caso ocorreu com azevém (Lolium 
rigidum) na Austrália, em 1996, e depois surgiram diversos outros casos de biótipos 
resistentes como capim-pé-de-galinha (Eleusine indica), carurú (Amaranthus palmeri; 
Amaranthus rudis), losna (Ambrosia artemisiifolia), buva (Conyza canadensis e C. 
Bonariensis), azevém (Lolium multiflorum), sorgo-de-alepo (Sorghum alepense) e 
tanchagem (Plantago lanceolata). Dentre as espécies que adquiriam resistência ao 
glifosato, a buva (Conyza canadensis) apresenta grande importância em algumas 
regiões do mundo, como nos Estados Unidos, onde o biótipo resistente ocorre em 
grande parte do chamado “cinturão do milho”, e também no Brasil, onde a resistência ao 
glifosato já foi confirmada tanto em populações de Conyza bonariensis como de Conyza 
canadensis. 

No Brasil o glifosato vem sendo utilizado há quase 30 anos pelos agricultores, 
principalmente no controle da vegetação para formação da palhada, indispensável para 
implantação do sistema plantio direto, e em pomares para controle da vegetação na linha 
das culturas. A tecnologia da soja resistente ao glifosato fez com que o uso desse 
herbicida fosse ampliado. Atualmente, são realizadas de duas a três aplicações de 
glifosato por ciclo da soja (uma antes da semeadura e uma ou duas após na emergência 
da soja).  Além disso, essa tecnologia permitiu reduzir ou eliminar a necessidade da 
aplicação de outros herbicidas, para o manejo de diferentes espécies de plantas daninhas 
o que contribui para o aumento da pressão de seleção e aparecimento de biótipos 
resistentes.   

A seleção de espécies tolerantes e/ou resistentes não é novidade e já aconteceu 
na agricultura do Rio Grande do Sul. Serve como exemplo de seleção de espécie 
tolerante o caso do herbicida metribuzin (nome comercial Sencor; Lexone), muito usado 
na década de 80. Esse herbicida não apresenta controle satisfatório do leiteiro e 
selecionou o leiteiro nas lavouras onde era utilizado, de forma que a espécie foi, na 
década de 80, a principal planta daninha a ser combatida nas lavouras. O problema com 
o leiteiro foi resolvido quando foi lançado no mercado da soja uma nova molécula 
herbicida, chamada imazaquin (nome comercial Scepter). O imazaquin foi então 
utilizado amplamente pelo produtores, sendo durante vários anos o principal herbicida 
utilizado em áreas cultivadas com soja. Entretanto, o uso repetido do imazaquin 
resultou, em meados da década de 90, no surgimento das primeiras espécies daninhas 
resistentes identificadas no Brasil, o leiteiro (Euphorbia heterophylla) e o picão-preto 
(Bidens pilosa). Além dessas espécies resistentes, o imazaquin também selecionou 
plantas tolerantes, como o balãozinho (Cardiospermum halicacabum).   

A experiência vivida com os herbicidas metribuzin e imazaquin apresenta 
características semelhantes do que está acontecendo com o glifosato, ou seja, os 
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aspectos sobre a dinâmica de populações das plantas daninhas e a possibilidade da 
seleção de espécies tolerantes e/ou resistentes não foram considerados. A seleção de 
espécies daninhas resistente inviabilizou o uso do imazaquin em diversas lavouras.  

Sabe-se que os herbicidas provocam mudanças no tipo e proporção de espécies 
de plantas daninhas que compõem a população da lavoura. Isso se explica pelo fato do 
herbicida não controlar igualmente as espécies existentes na área, com isso algumas 
acabam sendo beneficiadas e se multiplicam. Nessas situações, plantas de baixa 
ocorrência na área podem se tornar um grave problema para o produtor. Dessa forma, 
deve-se evitar o uso contínuo e repetido do mesmo herbicida, ou de herbicidas com 
mesmo mecanismo de ação (grifo nosso), do contrário a seleção de espécies resistentes 
e/ou tolerantes é inevitável e uma questão de tempo. O tempo para seleção de espécies 
tolerantes e/ou resistentes varia de dois anos (caso dos herbicidas inibidores da ALS) a 
até mais de 20 anos (caso do glifosato), mas o importante é que, o produtor e os 
cientistas da área estejam atentos, pois ela vai acontecer.  

Outro problema advindo de lavouras transgênicas é a contaminação gênica, 
tendo em vista que o pólen transgênico pode contaminar lavouras convencionais ou 
espécies silvestres. A dispersão do gene de resistência e a incorporação por plantas 
daninhas podem resultar na criação de uma “super” planta daninha, a qual não seria 
controlada com o glyphosate. A soja resistente ao glyphosate caracteriza-se como uma 
planta daninha, em situações de sucessão e rotação de culturas, com difícil controle, 
principalmente se o milho também for resistente ao glyphosate. A dispersão do gene é 
um problema maior em culturas de milho cuja polinização é predominantemente aberta 
e uma grande quantidade de pólen é liberada no ambiente no momento da floração. 
Pode ser considerado igualmente um problema em lavouras de canola, beterraba 
açucareira e arroz.  

No entanto, a dispersão do pólen pelo vento é apenas um dos fatores que 
provocam a contaminação genética. Agricultores convencionais e orgânicos em vários 
países estão sofrendo os efeitos da contaminação que acontece no transporte e no 
armazenamento da produção, além da própria contaminação das sementes. Outra fonte 
recorrente de contaminação são as plantas transgênicas que persistem e crescem em 
campos não transgênicos onde, em ciclos anteriores, existiram lavouras transgênicas.  

A preservação da identidade das espécies, proteção dos centros de origens e de 
reservas florestais deve ser preocupação constante e a limitação do uso de transgênicos 
nestas áreas é uma das formas de atingir tal objetivo, tendo em vista que a cada dia 
aparecem novas evidências mostrando que a questão da contaminação genética é muito 
mais complexa do que qualquer norma de coexistência existente no mundo pôde até 
hoje prever. 

 
 

5. De 8 a 80: liberação total dos transgênicos? 
O uso das ferramentas da moderna biotecnologia tem gerado uma riqueza de 

conhecimento em todas as áreas da biologia, permitindo a produção de novas drogas, 
medicamentos, vacinas entre outros produtos. 

Embora os cientistas já detenham a fórmula de se produzir organismos 
geneticamente modificados com êxito e segurança com relação à técnica das 
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experimentações, começaram a surgir questionamentos envolvendo, de um lado uma 
corrente que defende sem limites a liberdade de investigação, colocando para a 
sociedade que os riscos de contenção da mesma estariam no fato de retardar o campo 
científico da pesquisa, levando a um retrocesso o desenvolvimento científico e 
tecnológico. Em contrapartida, desponta uma outra corrente que entende ser necessária 
a imposição de restrições às pesquisas científicas e à disponibilidade de produtos no 
mercado, oriundos destas investigações, por tratar-se de assunto, inclusive de 
“segurança pública”, uma vez que ainda não se tem uma avaliação concreta das 
conseqüências para o meio ambiente e à saúde, gerando riscos e incertezas que não são 
de todo conhecidos ou ao menos foram esclarecidos, por tratar-se de uma novidade 
tecnológica (VIEIRA & VIEIRA JUNIOR, 2005).  

Apesar do debate que se trava há décadas, o que se observa é que ano a ano no 
mundo vem crescendo a área plantada com transgênicos. No mundo as lavouras de 
culturas geneticamente modificadas ocuparam em 2006 uma área de 102 milhões de 
hectares, um crescimento de 13% em área plantada em relação a 2005, segundo 
relatório anual do Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações em 
Agrobiotecnologia (ISAAA). O maior plantio é o de soja, com 58,6 milhões de hectares, 
ou 57% do total. Depois, vem o milho com 25,1 milhões de hectares plantados, ou 25% 
do total. E, na seqüência, o algodão com 13,4 milhões de hectares e a canola com 4,8 
milhões de hectares plantados (Tabela 1). No Brasil, em 2007, a área cultivada com 
transgênicos aumentou 3,5 milhões de hectares, segundo pesquisa do ISAAA, passando 
para 15 milhões de hectares produzidos.  

Em todo o planeta, as lavouras transgênicas cresceram 12% em 2007, para 114,3 
milhões de hectares. Ainda, conforme relatório do ISAAA, em 2007 cerca de 12 
milhões de agricultores empregam sementes alteradas e o ritmo de aumento da sua 
utilização é superior nos países em desenvolvimento -21%, contra 6% das nações 
industrializadas 
Tabela 1: Cultivares OGM produzidas comercialmente no mundo (2006). 
 

PAÍS ÁREA (MILLHÕES 
HA) 

CULTIVAR 

EUA 54,6 Soja, milho, algodão, canola, 
abóbora, papaia, alfafa 

Argentina 18 Soja, milho, algodão 
Brasil 11,5 Soja, algodão 
Canadá 6,1 Canola, soja e milho 
Índia 3,8 Algodão 
China 3,5 Algodão 
Paraguai 2 Soja 
África do Sul 1,4 Soja, milho, algodão 
Romênia 0,1 Soja 
México 0,1 Algodão e soja 
Espanha 0,1 Milho 
Colômbia  <0,05 Algodão 
França <0,05 Milho 
Irã <0,05 Arroz 
Honduras <0,05 Milho 
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República Tcheca <0,05 Milho 
Portugal <0,05 Milho 
Alemanha <0,05 Milho 
Eslováquia <0,05 Milho 
Total 102  

 Fonte: ISAAA (2006) 
 

O Brasil ocupa o 3º lugar em área plantada com transgênicos, depois dos Estados 
Unidos e Argentina. Na seqüência do ranking vem Canadá, Índia e China. O cultivo 
nacional restringe-se basicamente à soja: são 11,38 milhões de hectares, pouco mais da 
metade da soja plantada no Brasil. A outra lavoura de transgênicos cultivada no Brasil é 
a de algodão Bt, autorizado pela CTNBio em 200611

As áreas plantadas com sementes de milho geneticamente modificados não são 
consideradas, embora haja registro de culturas clandestinas do grão

. São cerca de 120 mil hectares, o 
equivalente a 15% da safra brasileira. Em 2007, 14,5 milhões de hectares são cultivadas 
com soja tolerante a herbicida e 500 mil com algodão que suporta inseticida. 

12. Estima-se que o 
ganho com a cultura de milho transgênico será de US$ 192 milhões ao ano, 
considerando que 50% das lavouras façam uso da tecnologia. Desse total, US$ 161 
milhões seriam derivados da elevação da produtividade e US$ 31 milhões da redução de 
custos decorrente da menor utilização de inseticidas13

Para a ISAAA, deve continuar acelerado o avanço dos campos de culturas 
modificadas no Brasil, considerando o potencial da cana-de-açúcar transgênica, ainda 
em estudo, e a liberação da venda das sementes de milho produzidas pelas 
multinacionais Bayer e Monsanto

. 

14

Segundo Silveira e Buainain (2007), a pesquisa com transgênicos está presente 
em 60 países e em 57 grupos de cultivos, incluindo grãos, frutas, legumes e hortaliças. 
Entre eles, estão cultivos de grande representatividade no mercado mundial de 
commodities agrícolas, como café, arroz, trigo, cana-de-açúcar e laranja. Com relação às 
pesquisas apresentam novos atributos agronômicos, como a resistência a vírus e fungos 
e tolerância à seca, avançam para o desenvolvimento de variedades com modificações 
especiais, como melhoria na qualidade dos alimentos.  

. 

No Brasil, o plantio de lavouras com transgênicos somente foi permitida a partir 
da safra 2003 por meio da Medida Provisória 113, em 2004 a Medida Provisória 131, 
ambas estabelecendo as normas para comercialização da produção de soja 
geneticamente modificada tolerante ao glifosato. Em 2005, o Congresso Nacional 
aprovou a Lei de Biossegurança, regulamentando a aprovação e adoção de lavouras 
geneticamente modificadas no país e permitindo a venda comercial de semente de soja 
certificada tolerante ao glifosato e o uso do algodão resistente a insetos. Em 2007 a 
                                                 
11 Há uma previsão de um aumento para a safra 2007/2008 para a cultura de algodão de pelo menos 50% 
de área plantada em relação à área anterior. Disponível em: 
<http://www.algodao.agr.br/cms/index.php?option=com_content&task=view>. Acesso em: 05/10/2007. 
12 Disponível em: http://www.agroanalysis.com.br/index.php?area=conteudo&mat_id=172&from=suste. 
Acesso em: 05/10/2007. 
13 Disponível em: <http://www.edap.com.br/sistema/uploads/publicacoes/EDAP_PUBLICACOES>. 
Acesso em: 31/01/2008. 
14 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1402200809.htm Acesso em: 20/02/2008. 
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comissão da CTNBio liberou três variedades de milho transgênico: a comercialização 
do milho Liberty Link, da Bayer CropScience, o Guardian, da Monsanto e uma cultivar 
resistente a insetos, a variedade Bt11, da multinacional Syngenta15

Segundo o relatório do Serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações 
Agro-Biotecnológicas - ISAAA

. 

16, as Américas lideram na primeira década a adoção de 
plantações biotecnológicas. No entanto, na segunda década irá, provavelmente, 
apresentar um crescimento significativo na Ásia (Índia, China e Filipinas)17

Segundo Silveira e Buainain (2007), as vantagens dos cultivos GM devem ser 
analisadas caso a caso, pois as vantagens competitivas não são universais, e que 
dependem do contexto local, dos fatores geográficos e climáticos de cada região. As 
perspectivas do emprego das plantas transgênicas no Brasil dependerão, principalmente, 
da aceitação desses produtos pela sociedade e da própria dinâmica da agricultura, 
incluindo os processos de geração e difusão de tecnologias. 

, como 
também em novos países que passaram a adotar a biotecnologia (Paquistão e o Vietnã). 
Na África, as experiências da África do Sul irão liderar outros países a começar a 
cultivar plantações biotecnológicas, incluindo o Egito, Burkina Fasso e Quênia, onde 
ensaios de campo já foram realizados. A União Européia também irá contribuir com o 
aumento global de plantio de transgênicos, a exemplo da França, como um estado 
membro líder, tendo aumentado sua área de milho Bt várias vezes, atingindo 5.000 
hectares em 2006. 

No desenvolvimento de pesquisas que envolvem engenharia genética, a análise 
dos riscos deve ser feita passo a passo, amparadas pela Lei de Biossegurança que 
estabelece parâmetros legais à pesquisa genética e traz a regulação necessária a tais 
pesquisas dentro do Brasil, baseada no princípio da precaução18

Entretanto, o “princípio” não deve ser encarado como um obstáculo às 
atividades assistências e principalmente de pesquisa. É uma proposta atual e necessária 
como forma de resguardar os legítimos interesses de cada pessoa em particular e da 
sociedade como um todo. O Princípio da Precaução é fundamental para a abordagem de 
questões tão atuais e importantes como a produção de alimentos transgênicos e a 

. O chamado “Princípio 
da Precaução”, parte da Convenção de Diversidade Biológica, denominado de Protocolo 
de Cartagena, pode ser considerado o “guia” de ações regulatórias para construir um 
corpo de regras e normas adequadas ao tratamento de possíveis inovações, evitando 
seus possíveis impactos negativos (SILVEIRA & FONSECA, 2005, VIEIRA & 
VIEIRA JUNIOR, 2005). 

                                                 
15 Disponível em: <http://agenciact.mct.gov.br/index.php?action=/content/view&cod_objeto>. Acesso em 
05/10/2007. 
16 Disponível em: <http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/35/pressrelease/pdf/Brief%203>. 
Acesso em 05/10/2007. 
17 Na Índia, segundo relatório do ISAAA 2007, o algodão transgênico aumentou a produção em 50% e, na 
China, em 10%. A rentabilidade por hectare subiu  US$ 250 (cerca de R$ 425) e US$ 220. 
18 O princípio da precaução pode ser considerado uma evolução, pois diante da incerteza científica de que 
uma atividade pode gerar um dano, o poder público deve adotar medidas para que o dano não ocorra. Por 
esse princípio, os alimentos que forem geneticamente modificados deverão trazer em sua embalagem a 
descrição de sua natureza, facultando ao país importador a recusa ou não de sua entrada em seu território, 
o que significa que pode ou não autorizar seu consumo direto ou indireto por parte da população, mesmo 
que com relação ao alimento não pese nenhuma comprovação de malignidade. 
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clonagem de seres humanos. Reconhecer a existência da possibilidade da ocorrência de 
danos e a necessidade de sua avaliação com base nos conhecimentos já disponíveis é o 
grande desafio que está sendo feito a toda comunidade científica mundial. 

Dentre os principais elementos do Princípio figuram: a precaução diante de 
incertezas científicas; a exploração de alternativas a ações potencialmente prejudiciais; a 
transferência do "ônus da prova" aos proponentes de uma atividade e não às vítimas ou 
vítimas em potencial daquela atividade; e o uso de processos democráticos na adesão e 
observação do Princípio - inclusive o direito público ao consentimento informado.  

 Em relação aos impactos econômicos globais das lavouras geneticamente 
modificadas, Edgar Pereira e Associados apresentaram em seu artigo19

 

 dados do estudo 
realizado por Brookes & Barfoot (2006) que estimaram os benefícios econômicos 
líquidos para os produtores foram de US$ 5,6 bilhões em 2005, somando US$ 27 
bilhões entre 1996 e 2005. Ainda, o país cujos agricultores mais se beneficiaram da 
introdução de culturas geneticamente modificadas foram os EUA, onde o benefício 
econômico alcançou US$ 12,9 bilhões, entre 1996 e 2005, ou cerca de 48% do total 
global no período. A seguir, aparece a Argentina, com ganhos equivalentes a US$ 5,4 
bilhões (20%); China, com ganhos de US$ 5,2 bilhões (19%); Brasil, com ganhos de 
US$ 1,4 bilhões (5%) e; Canadá, com ganhos de US$ 1,0 bilhão (4%). Além dos ganhos 
econômicos diretos, Brookes & Barfoot (2006) estimam a contribuição da adoção de 
culturas geneticamente modificadas para o meio ambiente. Este impacto decorre, 
sobretudo, da redução dos volumes de herbicidas e inseticidas aplicados nas lavouras 
geneticamente modificadas. 

Considerações Finais 
 
 É preciso salientar que nada tem risco zero. Há a necessidade de se adotar 
princípios trabalhando com o risco mínimo e os produtos devem ser muito bem testados 
e analisados antes da liberação para consumo humano ou animal. No caso de produtos 
transgênicos, cada um deve ser analisado especificamente. É extremamente importante 
ter “conhecimento” do assunto. 

A "Biotecnologia é mais um passo no desenvolvimento da agricultura", 
necessitando da continuidade do estudo e adoção das demais técnicas agrícolas, 
principalmente ter mais estudos sobre “sistemas de produção”, e que antes das 
companhias de ciências da vida lucrarem com a introdução de novas tecnologias, é 
necessário que novos métodos de distribuição da produção e mecanismos de proteção 
dos elos da cadeia agrícola sejam adotados atrelados a sustentabilidade. 

No Brasil a estimativa é de que os ganhos com a adoção de lavouras 
transgênicas na safra 2006/07 foram de aproximadamente US$ 855 milhões. Com a 
adoção de transgênicos em lavouras de milho e algodão o país obterá ganhos 
significativos.  

Mas a vantagem competitiva natural do Brasil na indústria por si só, não gera 
riquezas. Se o país não desenvolver uma estratégia tecnológica de cunho comercial, os 

                                                 
19 Disponível em: <http://www.edap.com.br/sistema/uploads/publicacoes/EDAP.pdf>. Acesso em: 
31/01/2008 
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recursos naturais brasileiros não irão alavancar a indústria nacional. É importante que o 
Brasil feche o ciclo tecnológico, ou seja, crie as pontes entre os laboratórios e o lado 
comercial. É sumamente importante que se produzam produtos e serviços que possam 
ser vendidos em escala global. De outra maneira, o país ficará relegado a se tornar um 
mero provedor de insumos para a indústria de biotecnologia mundial. 
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