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Nem mesmo o milho transgênico começou a ser comercializado no país, a Monsanto já se prepara 
para tentar garantir que todos os seus futuros clientes reservem em suas propriedades um pedaço 
de terra para o cultivo do grão tradicional. Praxe quando adotada a plantação de organismos 
geneticamente modificados (OGMs), a implementação das chamadas áreas de refúgio é 
considerada essencial para evitar que as tecnologias dos organismos geneticamente modificados 
percam a eficácia no decorrer do tempo. A preocupação da empresa é justificável. Está em jogo o 
investimento feito para o desenvolvimento do milho Guardian, comercialmente conhecido como 
YeldGard, cifra estimada em US$ 100 milhões.  
 
No próximo dia 12 de março, o Conselho Nacional de Biossegurança ratificou a decisão da 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e liberou a comercialização do produto. A 
expectativa da multinacional americana de biotecnologia é colocar no mercado o milho 
transgênico entre outubro e novembro deste ano.  
 
Orientação técnica  
 
Até lá, os vendedores da companhia serão orientados a esclarecer os consumidores sobre a 
necessidade da manutenção das áreas de refúgio. A empresa também manterá um serviço de 
atendimento telefônico e informações na internet para tirar dúvidas dos clientes. Além disso, 
agricultores serão convidados para receber treinamento prático nas unidades da Monsanto.  
 
"Todos têm de estar comprometidos em manter a tecnologia. É uma responsabilidade de todos, 
uma corrente", declarou o gerente técnico da tecnologia de milho da Monsanto no Brasil, Odinei 
Fernandes. "O Ministério da Agricultura terá de fiscalizar isso, porque a área de refúgio é uma 
condicionante à aprovação da comercialização."  
 
As chamada áreas de refúgio devem corresponder a pelo menos 10% do terreno total da área 
plantada e estar a no máximo 1.500 metros dos espaços com milho geneticamente modificado. 
Nelas, o agricultor deve plantar o milho convencional.  
 
O milho YeldGard recebeu o gene da bactéria Bacillus thuringiensis (Bt), a qual produz uma 
proteína que mata três tipos de praga: a lagarta do cartucho, a lagarta da espiga e a broca do 
colmo. Segundo Fernandes, esses três insetos, quando atacam as lavouras de milhom podem 
causar perdas de até 30%, 8% e 20% da cultura do milho tradicional, respectivamente.  
 
Como tem essa característica, o YeldGard não precisa receber aplicações dos inseticidas usados 
contra essas lagartas. Além disso, a lavoura torna-se cerca de 10% mais produtivo do que o milho 
convencional que recebe a aplicação de inseticida. "O mercado de inseticida para milho no Brasil é 
de US$ 90 milhões por ano. Do total, o combate à lagarta do cartucho demanda US$ 85 milhões", 
frisou Fernandes.  
 
A operação das áreas de refúgio garantem que as mariposas que botam seus ovos nas plantas de 
milho não se tornem resistentes à proteína produzida pelos grãos. Isso porque mariposas 
resistentes cruzarão com outras que são suscetíveis à substância, garantindo assim que as 
próximas gerações continuem frágeis. O YeldGard foi lançado em 1996 nos Estados Unidos. Desde 
então, disse o gerente técnico da Monsanto, não há relato de perda de eficácia da tecnologia.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 fev. 2008, Agronegócio, p. C4. 


