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l. Biotecnologia agrícola e o agronegócio

O momento atual é rico em lições tomadas da relação entre
desenvolvimento econômico, progresso técnico e agricultura; al-
guns países em desenvolvimento tornaram-se participantes de des-
taque nos mercados agrícolas, ainda que parte de suas vantagens se
origine de suas dotações naturais, parte da capacidade de se apro-
priar dos efeitos de transbordamento originados dos resultados do
trabalho das redes de pesquisa agrícola do sistema FAO-ONU
(FAO, 2000).

Com a consolidação do agronegócio,1 desde a segunda me-
tade do século XX, rompeu-se a visão de "funções da agricultu-

Agronegócio aqui é definido em sentido amplo, muito próximo ao conceito
de cadeias agroindustriais. Envolve não só as atividades a montante c jusan-
te da produção agrícola, mas também todo o sistema de pesquisa. Estabele-
cer uma fronteira clara entre agronegócio e indústria de alimentos e também
com a indústria de insumos químicos depende da metodologia utilizada
para separar as relações mais intensas entre os segmentos. As estimativas de
participação do agronegócio no PIB do Brasil variam de 15% - tomado em
um sentido mais estrito - até 45% (em que passa a compor a cadeia a pro-
dução de têxteis de fibras naturais e derivados de couro). Nunes (continua)



ra" como uma atividade progressivamente superada pela indus-
trialização. Há um grande número de países com elevado índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) que podem ser considera-
dos de "base agroindustrial", ou seja, países que foram capazes de
conduzir processos de diversificação tendo o agronegócio como
seu core. Ao invés de países em desenvolvimento versus desenvol-
vidos, temos países com grandes interesses no agronegócio mui-
tas vezes em choques com aqueles que passaram a privilegiar
outros usos para o espaço rural, notadamente alguns países da
União Européia.

Trata-se de um processo virtuoso, decorrente da intensificação
de eventos relacionados à inovação tecnológica da agricultura a par-
tir dos anos 50. Tal situação é retratada na Figura l, a partir de um
ajuste entre o log natural da variável de produtividade do trabalho
contra o log natural da variável área/homem/ano, (mais uma variá-
vel binaria que capta o deslocamento da tendência a partir do siste-
ma 7 de cultivo para marcar o período posterior aos anos 5O).2

A Figura l abaixo mostra que a partir do sistema de manejo
número 7 (50 hectares/homem/ano, correspondendo à produção
de grãos de 100 ton/homem/ano) há um crescimento exponencial
da produtividade por trabalhador, chegando no sistema 12 (elevada
potência de sistemas mecanizados) a uma produção de grãos 2000
ton/homem/ano, correspondendo a um domínio de 150 a 200 hec-
tares/homem/ano.

(continuação) e Contini (2001) fizeram uma ampla pesquisa com base em
dados do IBGE e avaliaram a participação do agronegócio no PIB em cerca
de 22%.

2. O eixo das abscissas foi repartido em 12 sistemas de manejo, desde o culti-
vo manual, sem irrigação, até o sistema de máquinas com potência superior
a 150hp e com colheitadeira mecânica. Utilizou-se como proxy a área con-
trolada por trabalhador, que varia de l a 200 hectares/homem/ano. A esca-
la é todavia log-linear, assim como também o é a escala de produtividade
por trabalhador.



A resultante deste processo é amplamente favorável, mas a

complexidade do agronegócio gera controvérsias sobre o futuro. Por

um lado, a humanidade reduziu — ainda que temporariamente, se-
gundo alguns analistas — sua preocupação com a questão alimentar
— o que se confirma pela epidemia de obesidade que se alastra do
centro para a periferia do planeta; por outro, há a clara percepção

de que a intensificação de fatores sofre limitações sérias, o que au-
menta a ênfase na qualidade dos sistemas de manejo da atividade
agrícola, da redução do uso de pesticidas à opção dos nichos de

mercados de produtos orgânicos.
É nesse contexto que se insere o processo recente de difusão de

cultivares geneticamente modificados (OGM's ou transgênicos)
como parte essencial de continuidade do processo de modernização
agrícola, consolidado pela superposição da "era do melhoramento

genético" à matriz dada pela combinação uso de insumos agrícolas

e máquinas, desde o final do século XIX' Não se trata apenas de
manter a taxa de aumento da produtividade do uso de fatores na

agricultura, mas de fazê-lo com menor utilização de terra e com
menor impacto ambiental: a prática da agricultura sustentável.



2. Emergência e difusão dos OGM's
na agricultura moderna

A difusão dos cukivares transgênicos é muito mais acelerada

que aquela ocorrida nos anos 30 pelas variedades híbridas de milho,
ocorridas no Meio Oeste dos EUA (comparação feita por Trigo et
ai, 2003). A Tabela l permite observar as elevadas taxas de

crescimento geométrico anual (superiores a 45% ao ano) da área
com transgênicos em várias regiões do globo. A rápida difusão dos
cultivos GMs está associada a fatores institucionais, o que fica evi-

dente pelo fato de que países exportadores de produtos agrícolas,
com leis adequadas de biossegurança saíram na frente. Os Estados
Unidos — maior investidor em biotecnologia moderna — também

criaram mecanismos institucionais adequados em relação às leis de
propriedade intelectual e às leis de biossegurança.3

Percebe-se também um processo de convergência das taxas de

crescimento: até o ano 2000 os EUA puxavam o processo de expan-
são das áreas com transgênicos. De 2001 para cá, as taxas anuais dos

países em desenvolvimento superam a média, projetando um pro-
cesso de expansão em direção àqueles países com competitividade

agrícola que lograram superar barreiras, principalmente de nature-
za institucional: Brasil, China, índia, África do Sul. Já nos países
desenvolvidos, a UE continua mantendo um conjunto de restrições

ao cultivo, que variam de país para país: a Espanha, por exemplo,
em 2004, permitiu o cultivo de Milho Resistente a Insetos (Bt), en-
quanto que Suíça e Bélgica mantêm a moratória que atrasa a difu-

são desses produtos.

3. Ver Zarrilli (2004) para um balanço atualizado da legislação de biosseguran-
ça no mundo. Os EUA se destacam justamente pela aplicação do princípio
da equivalência substancial, que em síntese significa que um produto deriva-
do de técnicas de transgenia não tem suas características alteradas, ele conti-
nua substancialmente equivalente ao produto original. O caso da soja
transgênica é um bom exemplo: a diferença se refere unicamente à tolerân-
cia aos herbicidas.





De qualquer forma, tal rapidez ganha relevo por três motivos:
a) O melhoramento genético convencional continua sendo alvo

do esforço de pesquisa dos Centros Internacionais de Pesquisa
Agrícola espalhados pelo mundo, assim como nas Universida-

des e Institutos de Pesquisa e também das empresas produto-

ras de sementes e agroquímicos,
b) Os transgênicos são alvo de intensa campanha de oposição à

sua liberação para comercialização — e até para pesquisa — por
parte de ambientalistas, grupos de defesa dos consumidores e

grupos de interesse atuantes em várias áreas, como do setor de
varejo de alimentos (supermercados com marcas próprias), as-

sim como de empresas líderes do setor de alimentos;
c) A oferta tecnológica é limitada, seja em função das limitações

tecnológicas de uma tecnologia em desenvolvimento, seja em

função das estratégias das empresas líderes, multinacionais que
lideram o processo de difusão do produto.

Cabe desenvolver este último ponto. Apesar de existir uma
ampla pesquisa em biologia molecular em vários países — sendo o
Brasil um deles, com destaque, como aponta Traxler (2004) — fo-

ram as empresas chamadas Life Sciences (divisões de Bayer, Basf,
Dupont, Dow ou mesmo desmembramentos [spin offs\ de grandes
companhias farmacêuticas, como Syngenta, Monsanto) aquelas que
tiveram sucesso no lançamento de cultivares comerciais transgêni-

cos, com impacto na produtividade agrícola e na redução de risco
da atividade agrícola (principal impacto do progresso tecnológico

na área de manejo e controle de ervas daninhas, pragas e doenças).
Do ponto de vista da estratégia dessas empresas, é relevante

atuar nos cultivos "plataforma" dentro da lógica de atuação globali-

zada que já -orientava a Revolução Verde nos anos 60. Por outro
lado, mantendo a lógica de Trajetória Tecnológica na Agricultura

(POSSAS, SALLES-FILHO e SILVEIRA, 1996), os produtos de
biotecnologia referem-se ao efeito de um gene sobre o cultivar, sen-

do a manipulação genética um caminho mais curto, ainda que não



exclusivo (por exemplo, o cultivar mutagênico de arroz tolerante ao
herbicida Only, produzido pela BASF e que combate a principal
praga de arroz irrigado, o arroz vermelho).

A Tabela 2 mostra a predominância da cultura da soja tolerante ao
herbicida gliphosato (há também a soja resistente a insetos, mas com
menor importância) e a ampliação em importância do milho Bt,4 tole-
rante a insetos (lagartas). Muitos trabalhos (HUANG et ai, 2002, por
exemplo) apontam a importância do algodão Bt para controle de pra-
gas em algodão por pequenos agricultores da índia e China. Também
deve-se levar em conta que canola é limitada a países de clima tempe-
rado — principalmente Canadá — e que algumas restrições foram colo-
cadas para seu cultivo na Grã-Bretanha, em função de tratar-se de uma
variedade alógama, com maior dificuldades de controlar o fluxo gênico.

Tabela 2. Principais cultivos GMs comercializados até 2003.

4. Assim denominado por expressar uma toxina originalmente produzida pela
bactéria Bacillus Thuringiensis, que também é utilizada em formulações para
combate a lagartas que atacam espécies cultivadas de interesse econômico,
como soja e milho.



Apesar de a Tabela 2 mostrar que a rápida expansão dos culti-

vares transgênicos se deu a partir de uma base ainda estreita de apli-
cação, isto não significa que o potencial da biotecnologia com base

na técnica de DNA Recombinante — que permite obter os cultivares

transgênicos - para por aí. As pesquisas com mamão e feijão trans-

gênicos para resistência a vírus5 feitas no Brasil, pela Embrapa, se

aprovadas pela CTNBIO — estão em fase de pesquisas de campo -

terão impactos significativos nessas culturas. Há os casos de uso de
transgenia para enriquecimento de produtos (melhoria do teor de

certos aminoácidos e vitaminas, sendo o arroz dourado o exemplo de

destaque) e também alguns resultados já foram obtidos no uso de

transgenia para fábricas biológicas, especificamente nos EUA.

A ocorrência deste rápido processo de difusão não só tem im-

pactos importantes na produção agrícola - reduzindo custos e in-
certeza da produção, como atestam diversos estudos (ver Traxler

(2004) para uma síntese), mas envolve todo um processo de reorga-

nização de mercados e de instituições.

3- Impactos recentes da biotecnologia agrícola

Uma síntese dos estudos de impactos resume 5 tipos de im-
pactos: a) Redução dos custos de produção; b) Aumento da produ-

tividade; c) Expansão da área cultivada; Expansão das exportações

(Argentina) e; e) Redução do uso de agroquímicos de nível mais

elevado de toxicidade. Portanto, até o presente momento, os prin-

cipais impactos econômicos destes cultivos para os produtores são
as mudanças na estrutura de custos variáveis e melhoria no menu

de métodos de controle de pragas, aumentando a flexibilidade dos

agricultores.

Vale enfatizar que não existe controle químico para vírus. As formas de
controle são de duas formas: manejo e controle de vetores (por exemplo, pul-
goes), as duas ineficientes e, em alguns casos, fortemente prejudiciais a agri-
cultores com pouca disponibilidade de terra.



Em linhas gerais, a redução de custo vem pelo menor número
de aplicações de agroquímicos nos casos de variedades resistentes a
insetos (algodão, milho, soja e canola, conforme a Tabela 2). Redu-
zem-se, portanto, problemas de saúde dos trabalhadores agrícolas
(QUAIM e TRAXLER, 2004). No caso dos cultivares resistentes a
pragas, há o impacto devido aos menores gastos com inseticidas e
com mão-de-obra, além dos ganhos produtivos. Segundo FAO
(2004), à consideração das repercussões em toda a economia e à dis-
tribuição dos benefícios causados pela introdução de variedades
GMs deve-se incluir também o fato de que os agricultores podem
aumentar a produção devido à redução de custos provocada pela
nova tecnologia com impactos na cadeia. A redução dos preços be-
neficia também os consumidores de alimentos, como mostra a Fi-
gura 2, abaixo, para os impactos do algodão Bt.

Figura 2. Distribuição dos ganhos com algodão Bt,
China, México e USA.

A seguir serão mostrados de forma bem resumida os principais
impactos econômicos e ambientais da utilização da soja RR e do al-
godão Bt, que são os dois principais cultivos transgênicos comercia-
lizados, conforme a Tabela 2, acima.



3. l Soja tolerante a herbicidas

Uma das principais vantagens da soja tolerante a herbicidas é a

simplificação do trabalno de remover as ervas daninhas.6 Na soja

convencional, os produtores precisam fazer diversas aplicações do
agroquímico e muitas são difíceis de controlar. O cultivo de soja to-
lerante a herbicidas permite um controle mais fácil da erva daninha
porque, combinado ao cultivo mínimo, reduz o número de herbi-
cidas necessários de mais de 4 ou 5 para apenas l (gliphosato) ou

no máximo 2 tipos. Isto reduz o risco de produção - o controle fi-
ca mais fácil de programar — e dá maior flexibilidade operacional ao
agricultor, que se apropria de economias de escala existentes na cul-

tura a partir de 200 ha, aproximadamente. Além destes benefícios,
tanto nos Estados Unidos como na Argentina, a soja tolerante a
herbicidas apresentou redução de custos em relação à soja conven-
cional de 3 a 17% (BONNY, 2003; GIANESSI et ai, 2002; TRI-

GO et ai, 2003; QAIM e TRAXLER, 2004).
Portanto, o uso desses cultivares OGM provocou impactos

ambientais significativos: embora sua adoção tenha causado um au-
mento significativo do uso do glifosato, mesmo assim a soja trans-
gênica apresenta vantagens sobre a soja convencional, porque o

glifosato é um herbicida sem ação residual e que se decompõe rapi-
damente no solo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o gli-
fosato pertence ao grupo de herbicidas de toxicidade classe IV, isto
significa que estes herbicidas possuem graus de toxicidade quase

nulos. Com a adoção desse tipo de cultivar na Argentina houve

6. Cujos cultivares são comercialmente conhecidos como sendo Soja RR (de
roundup ready, marca da empresa Monsanto). A simplificação está associada
à tecnologia de plantio direto, que consiste em evitar a etapa de aração e gra-
deação do solo, inadequada em climas tropicais, mas que exige o uso de dis-
secantes, entre eles, o gliphosto. O plantio direto pode ser feito sem
cultivares transgênicos, mas Trigo et ai (2003) apontam a importância da
combinação de tecnologias em países com menos espaço geográfico e tem-
poral para o cultivo da soja, como a Argentina.



urna redução de 83% no uso de herbicidas de toxicidade classe II e
de 100% nos herbicidas de classe III (QAIM e TRAXLER, 2004),
além de praticamente eliminar a possibilidade de misturas que, em
contato com o meio ambiente, podem provocar efeitos maléficos
imprevisíveis.

3.2 Algodão Bt

O algodão transgênico Bt (ver nota 4) foi cultivado pela pri-
meira vez em 1996, na Austrália, México e nos Estados Unidos.
Posteriormente foi introduzido comercialmente em outros seis paí-
ses: Argentina, China, Colômbia, índia, Indonésia e África do Sul.

A principal vantagem econômica dos cultivos GMs resistentes
a insetos é a redução dos gastos com inseticidas, implicando em
uma redução no custo variável de produção que ganha importância
quanto maior for a participação deste item. Portanto, quanto maior
a incidência de pragas — lagartas, no caso — maiores as vantagens da
variedade GM.7 A produção de algodão convencional depende de-
cisivamente dos inseticidas químicos para combater os insetos. Isto
eleva custos e causa impactos ambientais.

Elbehri & Macdonald (2004) mostram que houve redução de
custos em todos os países que adotaram o algodão Bt. Este estudo
mostra ainda que a adoção do algodão transgênico contribui
também para o aumento da produtividade, por três razões: a) a ação
contra as pragas está sempre presente na planta, com vantagem
sobre a aplicação após a incidência das pragas, do cultivo conven-
cional; b) a eficiência dos inseticidas químicos, ao contrário do Bt,

O algodão Bt é muito eficiente para combater pragas de lagartas, como a ro-
sada do algodoeiro (Pectinophom gossypielja), e a cápsula do algodoeiro (He-
licoverpa zea); é parcialmente eficiente contra a lagarta do broto do tabaco
(Heliothis virescens) e a lagarta negra (Spodoptem frugiperdà). Estas pragas pre-
judicam a produção em diversas zonas produtoras de algodão, mas existem
outras pragas, que não são combatidas pelo Bt e continuam necessitando do
uso de praguicidas (HUANG et ai, 2003).



depende também das condições metereológicas, principalmente pe-
lo efeito da chuva; c) o algodão Bt oferece aos agricultores uma cer-
teza maior de combater as pragas se forem utilizadas armadilhas

(refúgios) que evitam o aparecimento de fenômenos de resistência

a toxinas, tão comum nos inseticidas.
O uso da tecnologia Bt também teve impactos ambientais sig-

nificativos. Segundo Huang et ai (2003), diversos estudos mostram
que houve uma redução significativa no uso de inseticidas nos lu-
gares onde foram introduzidas variedades Bt, tanto de algodão
quanto de milho. Na China — o maior produtor de algodão do

mundo — até 1998, cerca de 20% do custo total da produção de al-

godão era com inseticidas (HUANG et al, 2003). Este país também
apresenta a maior taxa de adoção de algodão Bt. Entre 1999 e 2001,
os gastos com inseticidas reduziram 80%. O número de aplicações
de inseticidas por hectares nas unidades que produzem algodão Bt
é em média um terço das que produzem algodão convencional. A

quantidade (Kg/hec) e o custo (em US$/hec) nas unidades produ-

toras de Bt é um sexto das demais-unidades.
No Paquistão e na índia, o algodão, que utiliza apenas 5,4% e

14% das áreas agrícolas, respectivamente, consome 70% e 53% do
total de pesticidas. Na África do Sul, o consumo de pesticida na

produção de algodão é um dos mais elevados do mundo: 80% de
todo o consumo de pesticida no país. A redução de uso de insetici-
das foi observada em praticamente todas as regiões onde foram in-
troduzidas o algodão Bt. Nos Estados Unidos, o número de

aplicações de inseticidas caiu de 4,6 aplicações anuais em 1992-
1995 para 0,8 aplicação anual em 1999-2001 (CARPENTER e
GINANESSI, 2001).

4. Blocos em cpnstruçáo na Biotecnologia

A emergência da Biotecnologia implica atuar simultaneamen-
te em 4 níveis, correspondentes a blocos a serem desenvolvidos (ver

SILVEIRA, FONSECA, SALLES-FILHO, 2003):



a) Promoção: envolve todo um conjunto de políticas de incentivo

à pesquisa pública, científica e tecnológica, assim como o de-
senvolvimento de meios de informação sobre o melhor acesso

a tecnologias intermediárias — que são utilizadas no processo de
pesquisa com transgênicos. Envolve, portanto, meios de me-
lhor aproveitar efeitos de transbordamento gerados pelas em-

presas líderes do setor, mencionadas acima;

b) Contratualização: cada vez mais produzir na agricultura impli-
ca estabelecer relações contratuais, por vezes formalizadas. No

caso dos transgênicos, a contratualização envolve o reconheci-
mento de Direitos de Propriedade Intelectual que para serem
exercidos geram contratos inicialmente complexos. Por exem-
plo, no caso da soja transgênica seria necessário reconhecer
tanto os direitos do melhorista (que trabalha na Embrapa),

quanto os direitos da Monsanto, empresa que gerou o gene de

tolerância ao herbicida. A criação de câmaras de arbitragem e

de um Fórum de debates torna-se necessária para reduzir cus-
tos de transação; a mesma idéia se aplica à questão de reparti-
ção dos ganhos obtidos a partir do uso da biodiversidade;

c) Regulação: desenvolver todo um aparato público e privado de
vigilância sanitária, certificação, rotulagem e principalmente

de biossegurança8 deve permitir que tais tarefas se incorporem
às rotinas dos agentes envolvidos no agronegócio. Daí a im-
portância de desenvolver trajetórias tecnológicas e mecanis-

mos de aprendizado que tornem esses processos eficientes (de

Em linhas gerais, a biossegurança dá-se em três etapas: identificação de risco,
monitoramento e comunicação. No caso brasileiro, espera-se que a Comis-
são Técnica de Biossegurança (CTNBIO) fique encarregada do primeiro
passo, ou seja, decidir se a variedade transgênica pode ser pesquisada e co-
mercializada; também de indicar quais os procedimentos requeridos para tal,
caso a caso. Já o Ministério da Agricultura, Anvisa e Ibama ficariam encarre-
gados do monitoramento, isto é, das tarefas de vigilância. A comunicação do
risco envolve outras instâncias, inclusive o Ministério da Justiça, como no ca-
so da rotulagem.



baixo custo e com estreita margem de tolerância). O debate
atual sobre biossegurança é ilustrativo da dificuldade de atin-
gir este objetivo, uma vez que grupos contrários aos transgê-
nicos perceberam quê tornar o aparato regulatório intrincado
é a melhor tática para gerar um processo de moratória branca,
até que, segundo eles, todos os estudos sejam feitos para pro-
var que os transgênicos não causam impacto. Estima-se que
atualmente o custo da segregação e rotulagem na soja transgê-
nica varie de US$ 17a US$ 25 por hectare, o que, dependen-
do do preço internacional, reduz em muito o impacto
favorável da tecnologia. Dentro desse tema de regulação
inclui-se a questão de direitos do consumidor, no sentido de
combinar o interesse dos diferentes elos da cadeia produtiva
com o de fornecer informação relevante para aquele que é o
objetivo final de toda produção. Novamente há um processo
de aprendizado em curso;

d) Defesa da concorrência: há uma forte assimetria nos investi-
mentos em pesquisa em biotecnologia agrícola, como mostra
a Tabela 3, abaixo. Percebe-se que poucos países em desenvol-
vimento têm pesquisas em biotecnologia e mesmo criariam
infra-estrutura para as tarefas de produzir e comercializar
transgênicos.

Além disso, Bennett (2004) estima que em 2002, 41% dos
gastos em P&D no setor, no mundo, corresponderiam ao esforço
feito por 5 empresas líderes, sendo que uma delas, Aventis, foi ab-
sorvida pela Bayer. Tal situação, acompanhada pelo fato de que as
líderes (principalmente Monsanto) já atingiram a cifra de US$1 bi-
lhão/ano arrecadados com royalties de suas variedades transgênicas
(BENNET, 2004), demanda uma atuação intensa dos órgãos de
defesa da concorrência, para que ponderem se o aumento do poder
de mercado dessas empresas em campos estratégicos da agricultura
é compensado por ganhos de eficiência do sistema e principalmen-
te da cadeia de produtos agropecuários.



Fonte: Traxler (2004), apud James (2002)

Como se pode perceber, o impacto inicial dos transgênicos não

se reduz ao fato de ser um salto tecnológico. Envolve uni conjunto

de ações que permitam ao mesmo tempo incentivar a continuidade

das pesquisas e garantir que seu resultado sirva de apoio para o que

se chama desenvolvimento sustentável do agronegócio: máxima efi-

ciência produtiva com o mínimo impacto ambiental.
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Resumo

A humanidade reduziu — ainda que temporariamente, segundo

alguns analistas — sua preocupação com a questão alimentar — o

que se confirma pela epidemia de obesidade que se alastra do cen-

tro para a periferia do planeta; por outro lado, há a clara percep-

ção de que a intensificação de fatores sofre limitações sérias, o que

aumenta a ênfase na qualidade dos sistemas de manejo da ativi-

dade agrícola, da redução do uso de pesticidas à opção dos nichos

de mercados de produtos orgânicos.

E nesse contexto que se insere o processo recente de difusão de cul-

tivares geneticamente modificados (OGM's ou transgênicos) como

parte essencial de continuidade do processo de modernização agrí-

cola, consolidado pela superposição da "era do melhoramento ge-

nético" à matriz dada pela combinação uso de insumos agrícolas e

máquinas, desde o final do século XIX. Não se trata apenas de

manter a taxa de aumento da produtividade do uso de fatores na

agricultura, mas de fazê-lo com menor utilização de terra e com

menor impacto ambiental: a prática da agricultura sustentável.

Text Box
Fonte: Cadernos Adenauer, ano. 5, n. 3, p. 65-82, 2004.




