
Duas variedades da espécie geneticamen-
te modificadas, uma delas produzida pela
Bayer (Liberty Link, resistente a herbici-
das) e a outra pela Monsanto (MON810,
resistente a insetos), foram liberadas pelo
Conselho Nacional de Biossegurança,
órgão ligado ao Ministério da Ciência e
Tecnologia. O sinal verde foi dado pela
Comissão Técnica Nacional de Biosse-
gurança, também ligada ao ministério.
A conclusão foi que eles são seguros para
ser plantados e consumidos no país.

A discussão sobre a liberação é relevante
porque o Brasil é o país onde o cultivo de
transgênicos mais cresceu no ano passado.
Segundo o Serviço Internacional para a
Aquisição de Aplicações em Agrobiolo-
gia, a área plantada foi de 15 milhões de
hectares, equivalente ao Estado do Acre. O
milho virou o grande produto transgêni-
co no mundo, ultrapassando a soja, que
alguns anos atrás era o pivô da discórdia.
O Brasil é uma das últimas grandes potên-
cias agrícolas a embarcar na biotecnologia.
Como o cultivo transgênico é menos su-
jeito a perdas, como as provocadas pelas
pragas, a aprovação do milho modifica-
do pode melhorar a posição do Brasil no
ranking mundial dos produtores.

Os defensores dos transgênicos garan-
tem que o alimento geneticamente mo-
dificado traz menos riscos à saúde que os
produtos tradicionais, inclusive os orgâ-
nicos - entre outros motivos, porque os
transgênicos são imunes a fungos, muitos

deles cancerígenos. "Um não-transgêni-
co, mesmo cultivado com o máximo de
cuidado ambiental, não está a salvo das
pragas", diz Alda Lerayer, diretora-execu-
tiva do Conselho de Informações sobre
Biotecnologia. "E elas podem ser muito
perigosas", afirma. Alda ainda aponta ou-
tra vantagem: os transgênicos exigiriam
menor quantidade de agrotóxicos. Gran-
des produtores agrícolas como Estados
Unidos, China e Argentina cultivam as
variedades aprovadas no Brasil.

Apesar da aprovação, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) declarou na semana passada que
poderá proibir a venda de alimentos
derivados desses milhos até que haja
consenso científico sobre a segurança
para a saúde humana. Para os ecologis-
tas, há risco ambiental e para a saúde.
Em alguns países europeus, as duas
variedades recém-liberadas no Brasil
estão proibidas. Também é difícil im-
pedir que as variedades transgênicas
se misturem às demais. "Sem cuidado,
elas podem destruir os plantios mais
tradicionais do país", diz Gabriela
Vuolo, coordenadora de campanha
de engenharia genética do Greenpea-
ce. Nos Estados Unidos, um grupo de
agricultores constatou a presença de
espigas transgênicas em lavouras não-
transgênicas. Apesar desses receios, o
milho transgênico continua a ganhar

BRASIL ENTROU NA SEMANA PAS-

sada na lista dos consumidores
mundiais de milho transgênico.

espaço na produção mundial.
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