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Biossegurança

Sinal verde
Governo autoriza o plantio e a comercialização de duas variedades de milho
geneticamente modificado no Brasil, último berço de não-transgenia do mundo

pós longo período de discus-
são, duas variedades de milho
transgênico foram liberadas
para cultivo no Brasil. São elas:

a libertylink, da Bayer, e a MON810, da
Monsanto. Tais cultivares - resistentes
à insetos e a herbicidas - haviam sido
aprovadas no ano passado pela CNTBIO
- Comissão Técnica Nacional de Bios-
segurança, mas só foram apreciadas em
fevereiro pelo CNBS - Conselho Nacional
de Biossegurança em função
de pedidos de liminares de
grupos contrários à biotecno-
logia. Outras sementes aguar-
dam data para aprovação no
conselho. É a primeira vez
que o comércio de milho mo-
dificado é liberado no Brasil.
Em 1997 o governo autorizou
a compra e venda da soja
transgênica e no ano de 2000
liberou o algodão.

"A aprovação tira o Brasil
da pré-história na produção
de milho, colocando-o em
condições de igualdade com
os Estados Unidos e Argenti-

na, outros importantes produtores mun-
diais", avalia Paulo Molinari, analista da
empresa de consultoria Safras & Mercado.
Nos Estados Unidos o cultivo de milho
modificado foi permitido há 20 anos e
atualmente existem 27 diferentes tipos de
genes em produção. Na Argentina, onde
a liberação ocorreu quinze anos atrás,
são cultivados atualmente 19 genes. "Os
produtores americanos já estão plantando
a quarta geração de genes, enquanto o

Brasil deve colocar sua primeira à campo
na safra 2010", prevê Molinari.

Na avaliação de José Américo Pierre
Rodrigues, superintendente executivo
da Abrasem - Associação Brasileira de
Sementes e Mudas, a aprovação propi-
ciará aos produtores brasileiros o acesso
a novas tecnologias, que em muito con-
tribuirão para o aumento da competiti-
vidade dos agricultores brasileiros. "As
variedades aprovadas proporcionarão

uma redução no uso de in-
seticidas, com consequente
redução de custos de produ-
ção, além da diminuição da
contaminação do solo e de
lençóis freáticos por resídu-
os químicos", diz Rodrigues.
Da mesma opinião compar-
tilha Molinari: "As maiores
perdas das lavouras de mi-
lho se devem à incidência de
lagarta e para controlar essa
praga são necessárias fortes
aplicações de inseticidas.
Com as novas variedades o
uso de químicos não será
necessário", diz Molinari.



tativa é que a maioria dos produtores
brasileiros opte pelo grão modificado.
"Os produtores tendem a adotar o trans-
gênico em busca de maior produtividade.
E as indústrias que usam o milho como
matéria-prima terão que se adequar a essa
nova realidade", diz Molinari.

Considerado o último berço da não-
transgenia no mundo (entre os grandes
produtores de grãos), o Brasil recebe um
bónus por isso. Cada tonelada de grão
convencional exportada é cotada entre 20
e 30 dólares a mais que o produto modifi-
cado. "Esse diferencial vai deixar de exis-
tir, mas os ganhos em produtividade vão
compensar a perda", calcula Molinari.

De acordo com a Monsanto, a varie-
dade MON 810 proporciona uma redu-
ção do uso de inseticidas e consequente
diminuição da contaminação do solo e
de lençóis freáticos por resíduos quími-
cos. O MON 108 já é comercializado
nos Estados Unidos, Argentina, África
do Sul, Filipinas e Espanha. Já a Bayer
CropScience informa que ao optar pela
cultivar libertylink o agricultor poderá
controlar a infestação de plantas dani-
nhas nas lavouras, mesmo após a germi-
nação do grão.
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