
Depois de quase dez anos de debates inflamados,
finalmente a multinacional americana Monsanto
pôde ver o seu milho transgênico deixar os cam-
pos experimentais e ganhar as lavouras brasilei-

ras. E a estreia aconteceu em grande estilo. Dos 14,2
milhões de hectares de milho plantados na safra
2008/2009, a estimativa é de que 1,4
milhão seja de milho geneticamente
modificado, segundo a Céleres
Consultoria. Os dados mostram que a
tecnologia avança em uma velocidade
superior à da adoção da soja RR, libe-
rada em 2005. Tal fato tem animado a
empresa, que em 2008 registrou fatura-
mento de R$ 2,5 bilhões no Brasil. "A
área plantada só não foi maior porque
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não conseguimos disponibilizar uma
grande quantidade de sementes no
mercado. Tudo o que foi produzido
foi comercializado", conta o gerente

de biotecnologia da Monsanto, Odinei Fernandes.
Plantado em larga escala em países como Estados

Unidos e Argentina, o milho Yeldgard, como é chamado, é
resistente ao ataque de lagartas, uma das principais pra-
gas do milho. Sem o ataque de insetos, as plantas conse-
guem se desenvolver melhor, o que gera espigas com mais
qualidade e maior produtividade. "Calculamos que a pro-
dutividade aumenta em média 10%", pondera.

Outro atrativo da tecnologia está na redução de custo
na produção. Como a variedade é resistente ao ataque
de pragas, o produtor pode reduzir a aplicação de defensi-

vos. "Estamos observando uma redução média de
10% no custo com o milho transgênico", pondera o con-
sultor da agência Safras & Mercado, Paulo Molinari.

Produtor na cidade de Bragança Paulista (SP),
Valcirio Hasckel foi um dos primeiros da região a
adotar a tecnologia. Dos seus 450 hectares de
milho, cerca de 100 hectares foram plantados com
a variedade transgênica e ele diz colher bons
resultados. "Sempre sofri com infestação de pra-

gas. Mesmo fazendo até quatro aplicações, eu amarga-
va uma perda média de 10% na produção. Na área com
transgênicos eu zerei esse índice", conta o produtor,
que já faz planos de aumentar a área. "Já na próxima
safra acredito que 80% da minha área seja plantada
com milho transgênico", revela.

Se no Brasil o milho da Monsanto começa a deslanchar,
no Exterior a empresa sofreu um revés. Na Europa, a
variedade foi proibida em países importantes, como
Alemanha e Espanha, que acusaram o híbrido da compa-
nhia de ser nocivo ao meio ambiente. Contudo, Molinari
acredita que a decisão não terá impacto na produção brasi-
leira. "A tendência é que as lavouras de milho transgêni-
cos ganhem força. A oferta de milho convencional no mer-
cado vai ficar cada vez mais escassa", analisa. •
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