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Milho é ingrediente de vários
produtos; Maizena já foi rotulada

Casaadaptadapara idoso
previnequedasfatais
Pesquisa indicaquemetade
doscasosdefraturaocorrepor
quedasdentrodecasaqPÁG.A26

Herton Escobar

OmilhoquevaibrotarnoBrasil
em 2010 terá algo de diferente.
Especialmente para as lagar-
tas.Aexpectativaéquemaisda
metadedas plantas já serão ge-
neticamente modificadas, com
umgeneembutidoemseuDNA
que as tornará resistentes ao
ataque desses insetos. A safra
deverão,queestásendoplanta-
daagora,deveráser30%trans-
gênica e a próxima, de inverno,
53%, segundo estimativas da
consultoria Céleres.

Na safra anterior – primeira
emque omilho transgênico pô-
de ser plantado legalmente no
Brasil – a taxa de adoção foi de
19%. “A velocidade com que es-
sa tecnologia está sendo adota-
da é surpreendente”, avalia o
economista José Maria da Sil-
veira, professor daUniversida-

de Estadual de Campinas e
membro do Conselho de Infor-
mações sobre Biotecnologia,
ONG ligada ao agronegócio.

“Quem plantou uma vez vai
plantar de novo”, diz o agricul-
torJoãoCarlosWerlang,presi-
dente institucional da Associa-
ção Brasileira dos Produtores
deMilho (Abramilho). Elemes-
moconta queplantou40hecta-
res com transgênicos na safra
passada, “só para experimen-
tar”. Este ano, vai plantar 250
hectares – a fazenda inteira. “O
rendimento foi muito melhor
do que com o milho convencio-
nal”, afirmaWerlang. “E o ma-
nejo é muito mais simples. Dá
uma tranquilidade danada.”

Onze tiposdemilho transgê-
nico já foram aprovados pela
Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio) des-
de 2007, mas só um tinha se-

mentesdisponíveisnomercado
para a safra passada: o MON
810, da empresaMonsanto. Ele
traz em seu DNA um gene da
bactéria Bacillus thuringiensis
(Bt), responsável pela síntese
deumaproteínaqueétóxicapa-
ra certos tipos de lagarta que
atacam a lavoura – porém ino-
fensiva para o homem e outros
animais. Assim, a planta pro-
duzseupróprio inseticidaorgâ-
nico.Quandoalarvatentaseali-
mentar domilho, elamorre, re-
duzindoanecessidadedepesti-
cidas químicos.

“A semente transgênica é
mais cara, mas acaba compen-
sando porque você usa menos
inseticida”,dizWerlang,cujafa-
zendaficanosarredoresdeBra-
sília. Amédia na região, segun-
doele,édeseisaoitoaplicações
de inseticidaporplantio.Como
milho transgênico, ele achaque

podechegarazero.“Noanopas-
sadoeufizumaaplicaçãosópor
desencargo de consciência,
mas nem precisava. O transgê-
nico daria conta sozinho.”

Outros dois milhos transgê-
nicosestãodisponíveispara es-
tasafra:oBt11, daSyngenta,eo
Herculex, da DuPont/Dow.
Também foi aprovado recente-
mente o milho Bt11xGA21, da
Syngenta, o primeiro que com-
binadois genesemumamesma
planta: um de resistência a la-
gartas e outro, de tolerância ao
herbicida glifosato. Isso permi-
te que o produto seja aplicado
sobretodaa lavouraparaocon-
trole de ervas daninhas, sem
prejudicar omilho.

NosEstadosUnidos, 85%do
milho plantado já é transgêni-
co, com várias combinações de
genes. NaArgentina, 60%.

No caso da soja, a previsão

daCéleres é de que a porção de
transgênicos na produção bra-
sileiraaumentede65%nasafra
passada para 71%, na safra
2009-10. A soja transgênica é
plantada legalmente no País
desde 2003 e ilegalmente, des-
de o fim da década de 90, com
sementes inicialmente contra-
bandeadas daArgentina.

A única tecnologia disponí-
vel éaRoundupReady (RR),da
Monsanto, cuja liberação co-
mercial no País foi bloqueada
durantecinco anos –entre 1998
e2003–,porcausadeaçõesjudi-
ciaismovidas por organizações
ambientalistas e de defesa do
consumidor. Outras quatro va-
riedades estão sendo avaliadas
pelaCTNBio, incluindoumade-
senvolvida em parceria pela
Embrapa e aBasf.

AsojaRRtemogenedeuma
bactéria que a torna resistente

ao glifosato. No Rio Grande do
Sul,ondeoproblemacomervas
daninhasémaisgrave,aadesão
aos transgênicos é de quase
100%. Já emMatoGrosso, a so-
ja convencional ainda é a mais
plantada.Aparcelade transgê-
nicos no Estado foi de 42% na
safra passada e poderá chegar
a48%nesteano,segundooInsti-
tutoMato-grossensedeEcono-
miaAgropecuária (Imea).

A preferência deve-se a dois
fatores, segundo o diretor exe-
cutivodaAssociaçãodosProdu-
tores de Soja do Estado deMa-
to Grosso (Aprosoja), Marcelo
Monteiro.Uméa faltadevarie-
dades transgênicas bem adap-
tadas ao clima do Estado, onde
a soja convencional é extrema-
mente produtiva. Outro é a es-
tratégia comercial de algumas
empresas deproduzir soja con-
vencionalparasuprirnichosde
mercado na Europa.

ÉocasodoGrupoAndréMa-
ggi,que“reservou”umarotade
escoamento e uma região intei-
ra no oeste do Estado só para a
produçãode soja convencional.
A empresa faz parte da recém-
criada Associação Brasileira
dos Produtores de Grãos Não
Geneticamente Modificados
(Abrange). “Não somos contra
a tecnologia de forma alguma,
desde que se respeite o direito
do produtor de plantar o que
quiser e o do consumidor, de
compraroquequiser”,diz oen-
genheiroagrônomoIvanPaghi,
diretor técnico daAbrange. ●

●●●ACompanhia Nacional de
Abastecimento (Conab) vai come-
çar amonitorar a participação
dos transgênicos na produção
agrícola brasileira. A partir deste
mês, os questionários levados a
campo para elaboração dos rela-
tórios de acompanhamento de
safra incluirão uma pergunta so-
bre o uso de sementes genetica-
mentemodificadas.

Até hoje o governo federal
não tem estatísticas oficiais so-
bre o uso de transgênicos na agri-
cultura nacional, apesar da tecno-
logia já ser usada legalmente nas
lavouras de soja desde 2003. Os
números usados como referência
são produzidos por empresas e
organizações ligadas ao setor.

A coleta de dados deve come-
çar nesta semana, quando os téc-
nicos da Conab forem a campo
verificar o andamento da safra.
“Tentaremos divulgar os resulta-
dos, se conseguirmos informa-
ções consistentes”, disse o técni-
co Eledon Oliveira.

OBrasil foi o terceiro país
commaior área plantada de
transgênicos em 2008, com 15,8
milhões de hectares cultivados
de soja, milho e algodão, segun-
do o Serviço Internacional para a
Aquisição de Aplicações emAgro-
biotecnologia. O primeiro foi os
Estados Unidos, com 62,5mi-
lhões de hectares, seguido da
Argentina, com 21milhões. ● H.E.

O aumento no uso de sementes
geneticamente modificadas na
produçãodemilhodeveaumen-
tar também a presença dos
transgênicosnamesadoconsu-
midor. Além de ser consumido
diretamente na espiga ou em
grãos, o milho fornece ingre-
dientesbásicosparamuitosali-
mentos industrializados. “É
muito mais presente na nossa

comidadoqueasoja”, dizopre-
sidente daAssociaçãoBrasilei-
ra das Indústrias de Alimenta-
ção (Abia), EdmundoKlotz

Umadasmarcasmais tradi-
cionais de amido de milho do
País, a Maizena, já está rotula-
da como transgênica desde ju-
lho. A lei brasileira exige que
produtos contendo mais de 1%
de ingredientes de origem

transgênica sejam rotulados
com a letra “T” dentro de um
triânguloamarelo,acompanha-
dodafrase“transgênico”,“con-
tém transgênico” ou “produzi-
do a partir de transgênico”.

Procurada pelo Estado, a
Unilever,donadamarcaMaize-
na, disse que rotulou o produto
“para cumprir a legislação”. Is-
soapesardeaproporçãodemi-

lho transgênico na safra
2008-2009aindatersidopeque-
na (cercade 19%).Segundo fon-
tes ligadas ao setor, a empresa
optou pela rotulagem imediata
como uma medida preventiva,
jáprevendoqueseriamuitodifí-
cil – e caro – manter o produto
livre de transgênicos.

Osprimeirosalimentosrotu-
lados como de origem transgê-

nica no País foram os óleos de
soja, no fimde2007. “Oquenão
tiver rótulo é porque não tem
1% (de transgênicos)”, garante
Klotz. “O que era inevitável ro-
tular já está rotulado.”

Ele faz questão de ressaltar
que não há diferença entre os
óleosderivadosdesojatransgê-
nica e convencional, já quenem
o gene nem a proteína transgê-
nica estão presentes no produ-
to. O rótulo deve-se apenas ao
fato de o óleo ter sido extraído
de grãosmodificados.

A Abia não se opõe à rotula-
gem,maséextremamentecríti-
cadotriânguloamarelo,poren-
tender que ele passa umamen-
sagem equivocada de “perigo”.
“Éumsímbolouniversaldealer-
ta, de atenção”, afirma Klotz.
“Nãoinformanada;sóassustae
confunde o consumidor.” A as-
sociaçãoapoiaumprojetode lei
do deputado Luis Carlos Hein-
ze (PP-RS), que eliminaria o
triângulo e incluiria no rótulo
apenas uma informação tex-
tual sobre o ingrediente trans-
gênicodoproduto. Outrapreo-

cupaçãoda indústria com rela-
ção ao milho é o fato de ele ser
componentebásicoda raçãode
galinhas e porcos – o que não
ocorre com a soja. A lei exige
que a carne de animais alimen-
tados com transgênicos tam-
bém seja rotulada.

“Entre um produto transgê-
nico e um não transgênico, a
maioria das pessoas vai esco-
lher o convencional”, diz o dire-
tor executivo da Associação
Brasileira dos Produtores de
GrãosNãoGeneticamenteMo-
dificados (Abrange), Ricardo
TatesuzideSousa.Éessaprefe-
rência que mantém nichos de
mercadoabertosparaosprodu-
tores de grãos convencionais.

“A vantagemdoBrasil é que
na nossa agricultura tem espa-
ço para tudo: transgênico, não
transgênico,orgânico”,dizSou-
sa.No caso da soja, quase 100%
da produção dos EUA e da Ar-
gentinaétransgênica,oquedei-
xa o Brasil como único grande
fornecedor do produto conven-
cional. “Precisamos proteger
essemercado.” ● H.E.
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