
ração do milho Bt, batizado de MON810
e comercializado sob o nome de Yield-
Gard Também, há a possibilidade de li-
cenciamento para outras marcas. A decisão
da CTNBio foi ratificada em fevereiro deste
ano pelo Conselho Nacional de Biossegu-
rança (CNBS), permitindo a inclusão de
híbridos de milho no Registro Nacional
de Cultivares do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, possibilitando
a produção, importação e comercialização
de híbridos com o gene Bt no Brasil. Para a
safra 2008/09, o produtor terá a opção de
compra através das marcas Dekalb, Semen-
tes Agroceres, Agroeste e Pioneer, licencia-
das para a tecnologia YieldGard®.

A tecnologia difere das variedades con-
vencionais por possuir uma proteína oriun-
da do Bacillus thuringiensis, uma bactéria
encontrada no solo e comumente usada em
biocidas naturais. A cultura foi desenvolvi-
da pela Monsanto para ajudar na proteção
da lavoura dos ataques das principais pra-
gas da cultura do milho - o lagarta-do-car-

tucho (Spodoptera frugiperda), a lagarta da
espiga (Helicoverpa zea) e a broca do colmo
(Diatmea sacchaml) -, que, dependendo do
índice de infestação, podem reduzir o ren-
dimento e a qualidade das lavouras. "Para
se ter uma idéia do que isso significa, a la-
garta do cartucho, que ataca
as folhas e o cartucho, pode
afetar até 40% da produção.
Já a lagarta da espiga e a bro-
ca do colmo podem trazer
prejuízos da ordem de 8%
e 21%, respectivamente",
aponta Odnei Fernandes,
gerente-técnico de Biotec-
nologia da Monsanto. Se-
gundo ele, a transgenia re-
presenta, entre as técnicas
de controle, um avanço tec-
nológico. "O sistema contri-
bui para aumentar a eficiên-
cia do manejo integrado de
pragas na cultura do milho
em nosso país", ressalta Fer-
nandes, acrescentando que
o milho Bt revela vantagens
que abrangem não só a clas-

se produtora, mas toda a cadeia produtiva,
do campo até o consumidor final.

Benefícios comprovados
A redução no uso de inseticidas auxilia

na preservação do meio ambiente e minimi-

m agosto de 2007, a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio)
deu parecer técnico favorável à libe-



za os gastos com o controle fitossanitário, o
que também contribui para a diminuição
dos riscos de intoxicação dos trabalhadores
rurais. Um levantamento divulgado pelo
Centro Nacional para Políticas Agrícolas e
de Alimentos (NCFAP), realizado nos Es-
tados Unidos, em ,2005, sobre o milho Bt,
revelou que 34 estados americanos planta-
ram 11,2 milhões de hectares no ano, 34%
a mais que em 2004. O lucro líquido obti-
do em 2005 com sua adoção chegou a US$
197 milhões. Comparado com 2004, o uso
da tecnologia trouxe aos produtores ameri-
canos um aumento de 24% na produtivida-
de, redução de 27% no uso de inseticidas e
elevação de 26% nos lucros.

No Brasil, um estudo realizado entre
1999 e 2000 pelo professor Antônio Luiz
Fancelli, da Esalq/USP, aponta que o milho
Bt possibilita economia e benefícios am-
bientais a todos os envolvidos na produ-
ção agrícola, desde produtores, armazéns,
esmagadoras, indústrias alimentícias e de
rações, até o consumidor final. "A comer-
cialização desta variedade pode contribuir
para a economia brasileira trazendo ganhos
de aproximadamente US$ l bilhão por ano
à cadeia produtiva", revela Fancelli. Outra
vantagem, segundo o especialista, é a redu-
ção nos níveis de micotoxinas, substâncias
potencialmente cancerígenas produzidas
por fungos. "Elas podem se desenvolver
após as plantas serem danificadas por pra-
gas, principalmente as lagartas.".

O milho Bt vem sendo cultivado há
mais de dez anos nos Estados Unidos e na
Argentina - maiores exportadores de mi-
lho - e tem autorização de importação e
plantio na África do Sul, Tailândia, União
Européia e outros países. No Brasil, após
uma longa polêmica quanto a sua libera-
ção, finalmente, o produtor terá acesso à
nova tecnologia, que é muito bem-vinda,
principalmente em um momento em que
os custos de produção põem em risco a via-
bilidade econômica do setor agrícola.

Com a liberação do plantio, empresas
produtoras de sementes e licenciadas para a
tecnologia Bt vêem trabalhando no sentido
de ofertar aos agricultores variedades híbri-
das. Com a liberação de 13 híbridos junto
ao Registro Nacional de Cultivares, a Pio-
neer disponibilizará para a safra 2008/09
sementes com a tecnologia Bt presente em
seus principais híbridos atualmente comer-
cializados, como o 30F53, 30R50, 30K64,
30K75, 30F80, entre outros, para que os
agricultores brasileiros finalmente possam
usufruir de seus benefícios.

Respeito às normas
De acordo com o gerente de Registros e

Regulamentação da Pioneer Sementes, Go-

ran Kuhar, ao contrário da soja tolerante a
herbicidas, o plantio do milho Bt e, conse-
qüentemente, a condução de suas lavouras,
requerem a observância de alguns requisi-
tos que são: respeito às normas de coexis-
tência e a obrigatoriedade do plantio das
áreas de refúgio, como forma de manejo
da resistência de insetos. "Como o milho é
uma planta de polinização aberta, existe a
possibilidade de uma lavoura de milho Bt
polinizar outra de milho convencional e
este ser testado e classificado como transgê-
nico, o que do ponto de vista de segurança
ambiental ou de saúde humana e animal
não representa nenhum problema, pois o
milho Bt foi aprovado para uso e consu-
mo com base em inúmeros estudos cien-
tíficos há vários anos, o que atesta não ser
potencialmente danoso ao meio ambiente
e à saúde", explica Kuhar

Segundo ele, a norma de coexistência
foi elaborada simplesmente para proteger
os direitos de opção, ou seja, o de se res-
peitar o direito de escolha do vizinho em
optar pelo uso ou não uso dessa tecnolo-
gia, conforme a Resolução Normativa nú-
mero 4 da CTNBio, que dispõe o seguin-
te: "Art. 2° - Para permitir a coexistência, a
distância entre uma lavoura comercial de
milho geneticamente modificado e outra
de milho não geneticamente modificado,
localizada em área vizinha, deve ser igual
ou superior a 100 (cem) metros ou, alter-
nativamente, 20 (vinte) metros, desde que
acrescida de bordadura com, no mínimo,
10 (dez) fileiras de plantas de milho con-
vencional de porte e ciclo vegetativo simi-
lar ao milho geneticamente modificado."

"O agricultor que optar pelo plantio
do milho Bt deverá respeitar essa norma,
pois assim estará respeitando o direito do
seu vizinho", ressalta o gerente da Pione-
er. Outro fator de suma importância são as
áreas de refúgio, que objetivam o manejo
da resistência dos insetos. Estudos com-
provam a relutância de pragas a inseticidas,
plantas daninhas a herbicidas e doenças a
vários fungicidas. Uma das soluções nestes
casos e, normalmente a mais empregada,
é a substituição do produto por outro que
tenha um princípio ativo e conseqüente
mecanismo de ação diferente.

No caso do milho Bt, todos os estudos
visam a trabalhar de maneira preventiva
e, ao contrário do que muitos pensam, o
contato com as plantas transgênicas não
induz à resistência, mas apenas seleciona
aqueles indivíduos que apresentam resis-
tência natural e acabam favorecidos pela
eliminação dos insetos que não a têm. O
manejo da resistência é possível com a uti-
lização de áreas de refúgio, que são faixas
de milho não transgênico plantadas pró-

ximas à lavoura de milho Bt sob diferen-
tes modelos, onde os insetos não estarão
expostos a esta tecnologia.

"A intenção das áreas de refúgio é per-
mitir que nas redondezas da lavoura do mi-
lho Bt ocorra uma população de insetos sus-
cetíveis e que estes se cruzem com os pro-
váveis insetos resistentes (escapes) da área
com o gene Bt. Deste modo, obtém-se uma
descendência que mantém uma proporção
de indivíduos suscetíveis na população ori-
ginal, evitando-se assim, o aparecimento de
insetos resistentes", explica Kuhar.

De acordo com o ele, dadas as condi-
ções de clima, tipo de praga e da agricul-
tura brasileira, recomenda-se o uso de um
refúgio equivalente a 10% da área total de
milho da propriedade, onde se pode lançar
mão de um controle químico. "O híbrido
das áreas de refúgio deve ser, preferencial-
mente, o mesmo utilizado com o gene Bt,
por questões práticas e operacionais den-
tro da propriedade, tais como o uso de
práticas de manejo a exemplo da aduba-
ção de cobertura, colheita, performance
do produto etc., mas não é obrigatório. A
obrigatoriedade é que esse híbrido tenha
o mesmo ciclo, mantendo assim a igual-
dade de condições ambientais para os in-
setos", enfatiza Kuhar, acrescentando que
estas diferenças de condução do milho Bt,
no início, poderão trazer certa resistência
por parte dos agricultores, por ser algo fo-
ra da sua rotina, mas que com certeza os
benefícios da tecnologia vão superar essa
mudança das práticas agrícolas.

Text Box
SOBCZAK, Adair. Biotecnologia para reduzir custos. Panorama Rural, São Paulo, ano X, n. 116, p. 28-29, set. 2008.




