
Triângulo Mineiro aposta tudo no milho transgênico 
Luiz Silveira  
 
Na primeira safra com oferta abundante de sementes geneticamente modificadas, muitos 
agricultores migram toda a produção para a nova tecnologia 
 
O agricultor Delmiro Longhi, com 2,4 mil hectares no Triângulo Mineiro, entrou de cabeça no 
milho transgênico nesta safra. Mesmo sem nunca ter experimentado o produto antes, porque 
não havia sementes disponíveis, ele plantou 90% de sua área de milho com a variedade Bt, 
geneticamente modificada para ser resistente a insetos. Só deixou os outros 10% com milho 
convencional por recomendação agronômica. 
 
Assim como ele, muitos outros produtores de milho do Triângulo Mineiro adotaram sem muito 
medo a nova tecnologia. A região possui um elevado número de pivôs de irrigação, que 
permitem a produção de milho o ano todo, e consequentemente oferece alimento às pragas o 
ano todo. 
 
O grupo Sekita, de São Gotardo (MG), teve um prejuízo de 30 sacas por hectare (cerca de 
15% da produção) no milho na safra passada e decidiu plantar o limite recomendável de 90% 
com o grão transgênico este ano, apesar de nunca ter feito plantios experimentais. 
 
A vantagem do milho resistente a insetos, portanto, aparece mais na região. Seu grande 
diferencial está na economia de aplicações de inseticidas. Na propriedade de Jorge Verde, em 
Nova Ponte (MG), o milho não transgênico já recebeu cinco aplicações de inseticidas para o 
controle de lagartas, enquanto a lavoura transgênica permanece sem nenhuma aplicação. "O 
custo adicional da semente transgênica equivale ao custo de três aplicações, por isso a 
tecnologia se paga", diz Verde, que também plantou apenas 10% da área com milho 
convencional, conforme recomendação das próprias empresas de sementes. 
 
Além do custo do próprio inseticida contra as lagartas, entre R$ 40 e R$ 80 por hectare, os 
agricultores estão economizando também a mão de obra, as horas de trabalho de tratores e o 
diesel necessário para as pulverizações. Esses custos, no Triângulo, somam R$ 17,50 por 
hectare segundo Ernesto Goo Koike, gestor de uma área de 9 mil hectares na região. 
 
Nas terras de Longhi já foram quatro aplicações de inseticidas para lagartas nos 10% de milho 
não-transgênico, contra nenhuma no milho resistente a insetos. Apesar dos agroquímicos, 
ainda há lagartas danificando as espigas, o que desvaloriza o produto na hora da venda. 
"Tínhamos chegado à conclusão de que a produção de milho era inviável na região", diz. "O 
milho transgênico vai viabilizar a continuidade do plantio em áreas irrigadas, as que mais 
sofrem com a lagarta", diz Jorge Verde. 
 
Produtividade 
 
Além da economia em insumos, o milho transgênico diminui as perdas de grãos e deixa as 
plantas mais sadias, o que eleva a produtividade. O agricultor José Paulo Abreu, que produz 
milho e soja em 700 hectares, viu uma diferença significativa em um ensaio feito em sua 
fazenda pela Pioneer, divisão de sementes da DuPont, na safra passada. O milho transgênico 
produziu 197 sacas por hectare, enquanto seu equivalente convencional ficou na média de 180 
sacas. Agora, plantou tudo o que pôde com transgênico. O repórter viajou a convite do 
Conselho de Informações sobre Biotecnologia. 
 

 
 
Milho tenta evitar erro da soja alterada 
Luiz Silveira  
 
A adoção do milho transgênico no Triângulo Mineiro só não é maior porque as próprias 
empresas de sementes recomendam que os agricultores mantenham 10% da área de milho 
com grãos convencionais. O objetivo é manter a viabilidade do próprio milho transgênico. O 



milho modificado possui uma proteína que mata a lagarta quando 
ela se alimenta da planta. Mas sempre há um pequeno número de 
lagartas resistentes a essa proteína. Se todas as lagartas não 
resistentes morrerem, em poucas safras toda a população de 
lagartas será resistente, e o milho transgênico perderá o efeito. 
Quando o agricultor reserva área para o milho não transgênico, 
faz um refúgio para que as lagartas não resistentes sobrevivam. 
O tema é preocupante, a ponto de as próprias dentetoras da 
tecnologia do milho transgênico (Monsanto, Du Pont e Syngenta) 
terem se unido na campanha "Plante Refúgio", para conscientizar 
os produtores rurais. Já existe no mercado brasileiro o fantasma 
da soja RR, da Monsanto, tolerante ao herbicida glifosato. Após 
anos de plantio sem o manejo adequado na região Sul do país, 
ervas daninhas se tornaram resistentes ao glifosato e estão 
crescendo tanto que começam a tirar a vantagem competitiva da 
semente modificada. 
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