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As lavouras de milho transgênico
podem contaminar as variedades
convencionais à sua volta, mes-
mo se respeitadas as atuais dis-
tâncias mínimas de separação
exigidas no Brasil. A conclusão é
de estudo publicado na semana
passada pela Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Para-
ná (Seab), que analisou o fluxo de
genes entre lavouras de milho
transgênico e convencional.

A pesquisa identificou espigas
convencionais polinizadas por
milho transgênico distantes até
120 metros da lavoura genetica-
mente modificada. Elas apresen-
tavam traços do DNA e da proteí-
na característica da variedade
transgênica (veja gráfico). As
amostras foram coletadas no pri-
meiro semestre do ano passado,
acompanhando a primeira safra
de milho transgênico do país.

A distância em que a contami-
nação ocorreu supera a separação
estabelecida hoje pela Comissão
Técnica Nacional de Biossegu-
rança (CTNBio), de 20 metros de
intervalo quando há faixa de mi-
lho convencional plantado (como
havia no experimento), ou de 100
metros de campo aberto.

O pesquisador em biossegu-
rança que integrou a equipe téc-
nica do estudo, Gilles Ferment,
ressalta o risco econômico a que
estão expostas as lavouras de mi-
lho convencional. “O agricultor
que tiver a lavoura contaminada
a partir de certo grau não vai
mais poder vender seu milho
como não transgênico.”

O prêmio pago hoje para o
produtor de milho convencional
chega a R$ 2 por saca, de acordo
com o vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias
do Milho, Ronald Rocha. “A saca
de milho transgênico custa entre
R$ 16 a R$ 16,50 e chegamos a
pagar R$ 18 pelo não transgêni-
co”, diz Rochal, que também é
diretor executivo da Nutrimilho,
fábrica de farinha de milho, fubá
e polenta de Maringá (PR).

A indústria paga para evitar o
ônus de rotular o produto como

transgênico. A rotulagem é obri-
gatória para alimentos com com-
posição transgênica acima de 1%.
Esses produtos devem conter na
embalagem um triângulo amare-
lo com a letra “T” ao centro.

O estudo da Seab mostrou
que na faixa de 90 metros aden-
tro da lavoura convencional o
porcentual de traços transgêni-
cos superava a faixa de 1%, o que
já sugere dificuldades de cum-
prir a norma da rotulagem de
alimentos transgênicos. O pró-
ximo passo dos pesquisadores é
saber o quanto isso representa
para o conjunto da lavoura,
compensação que deve ser tra-
tada em nova publicação.

Segundo Ferment, conforme a
expansão da área geneticamente
modificada ocorrer, o fluxo ge-
nético entre as variedades deve se
acentuar. “No estudo, a lavoura
convencional fazia fronteira com

apenas uma lavoura transgêni-
ca,mas é possível ter arranjos em
que haja duas ou três lavouras
transgênicas vizinhas, o que ele-
va as chances de contaminação.”

Para o coordenador geral da
CTNBio, Jairon Santos do Nasci-
mento, as normas atuais garan-
tem a coexistência entre as varie-

dades de milho transgênico. “As
distâncias adotadas como válidas
não foram tiradas da imaginação
de ninguém, foram comprovadas
em centenas de estudos”, afirma.

Nascimento diz que a CTNBio
recebeu e vai avaliar o estudo da
Seab, antes de se pronunciar for-
malmente. Segundo ele, o órgão
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ENCHENTES

Governo gasta seis vezes mais com
reconstrução do que com prevenção
Levantamento do Contas Abertas aponta que o governo federal gastou
cerca de R$ 412 milhões com o programa “Prevenção e preparação para
desastres” desde janeiro de 2004 a abril de 2010. Já os desembolsos para
o programa “Resposta aos desastres e reconstrução” somaram R$ 2,7
bilhões. Desta forma, nos últimos sete anos, foram gastos seis vezes
mais com ações feitas após as tragédias do que com obras de prevenção.

TRIBUTAÇÃO

Agricultores familiares podem ganhar
isenção de IPI em máquinas do Mercosul
Projeto que isenta agricultores familiares e cooperativas agrícolas
de pagarem Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra
de máquinas e equipamentos fabricados no Mercosul será votado
amanhã na reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA).
A proposta estabelece isenção em bens de capital destinados
exclusivamente para uso na agricultura nacional.
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CONTAMINAÇÃO DE TRANSGÊNICO 

Estudo mostra transferência de genes de uma lavoura de milho 
geneticamente modificado para uma convencional 
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entre lavouras de milho transgênico e convencional, para extensões cobertas por milho 
convencional plantado
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Participação de variedades transgênicas deve crescer
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paranaense já havia publicado
uma nota técnica sobre o tema no
ano passado. Como resposta, a
CTNBio publicou o livro “Milho
geneticamente modificado”, para
a explicar as bases científicas da
coexistência entre as lavouras.

A diretora-executiva do Con-
selho de Informações sobre Bio-

tecnologia (CIB), Alda Lerayer diz
que as normas atuais estabeleci-
das pela CTNBio garantem que
não haveria contaminação das
lavouras nos níveis acima do exi-
gido pela rotulagem. “O fluxo gê-
nico às vezes passa para uma
planta mas não se mantém para
gerações posteriores”, afirma. ■

NEGÓCIOS

Comitiva brasileira visita Irã, Egito e Líbano
para ampliação do comércio bilateral
Uma comitiva de empresários brasileiros visita o Oriente Médio nesta
semana em busa de negócios e ampliação do comércio bilateral entre
os países. Serão visitados Irã, Egito e Líbano. São cerca de 80 executivos
de setores diversos, como construção civil, alimentos e bebidas,
máquinas e equipamentos, veículos e autopeças, equipamentos médicos,
energia e outros. Odebrecht, Cemig e Brasil Foods integram a comitiva.

RECURSOS

Desempenho do mercado de trabalho
se reflete em captação recorde do FGTS
O FGTS registrou uma captação líquida recorde de R$ 3,75 bilhões no
primeiro trimestre de 2010. No mesmo período de 2009 a arrecadação
líquida foi de R$ 1,482 bilhão. Segundo o vice-presidente de Fundos de
Governo e Loterias da Caixa, Wellington Moreira Franco, o resultado
“excepcional” do primeiro trimestre reflete uma queda nos saques de
8,11% em relação a 2009 e o bom desempenho do mercado de trabalho.

Divulgação

Variedades
vão dominar
o mercado
A partir do ano que vem,
variedades geneticamente
modificadas devem ser maioria

O Brasil colhe neste ano sua se-
gunda safra de milho transgêni-
co, ainda com a predominância
das variedades convencionais.
Daqui para a frente a projeção é
que o milho transgênico passe a
dominar a cena agrícola. De
acordo com projeção divulgada
pela consultoria Céleres, 16,7%
da área plantada na safra verão
2009/2010 é composta por mi-
lho transgênico. Na safrinha
2010, esse porcentual deve su-
bir para 52,7% do total planta-
do.A Associação Brasileira das
Indústrias do Milho (Abimilho)
prevê que a participação das
variedades geneticamente mo-
dificadas na safra de 2011 che-
gue a 80% do total.

A indústria de alimentos
atualmente consome cerca de
10% da produção nacional, o
equivalente a 4,5 milhões de to-
neladas. Esse consumo é predo-
minantemente de milho con-
vencional, segundo o vice-pre-
sidente Ronald Rocha, para evi-
tar a marca “estigmatizante” da
rotulagem obrigatória dos ali-
mentos transgênicos. “A produ-
ção de transgênicos já saiu de
controle e será cada vez mais di-
fícil encontrar milho conven-
cional. Os grandes produtores já
estão colocando rótulo”, diz.

Para o produtor, o milho
transgênico facilita o controle
dos insetos na lavoura e diminui

o risco de perdas. “Este ano o
produtor de milho convencional
perdeu várias vezes a pulveriza-
ção de inseticida por causa das
chuvas. Se ele pulveriza e chove,
tem de fazer outra vez e já com
menos garantia de resultados”,
diz Paulo Bertolini , produtor do
município de Castro (PR).

Bertolini diz que só optou
por plantar os 1,3 mil hectares
de milho com uma variedade
convencional porque tem um
contrato com uma indústria de
alimentos que exige o milho
não transgênico. “Essa empresa
é multinacional e usa transgê-
nicos lá fora, mas aqui, por
causa da rotulagem prefere o
convencional”, afirma.

Segundo Alda Lerayer, dire-
tora-executiva do Conselho de
Informações sobre Biotecnolo-
gia (CIB), atualmente 54% da
produção brasileira já é transgê-
nica. “Para o ano que vem a
previsão é que tenhamos em
torno de 60% a 70% de varie-
dades geneticamente modifi-
cadas”, afirma. ■ P.J.

Para produtor, milho
transgênico reduz
o risco de quebra
na colheita, por
facilitar o controle
de insetos na lavoura

Ian Waldie/Bloomberg

Convivência entre lavouras
convencionais e transgênicas

é questionada no Paraná
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Diante do cenário de expansão
dos transgênicos, o diretor-
executivo da Associação
Brasileira de Produtores de Grãos
Não Geneticamente Modificados
(Abrange), Ricardo Tatesuzi
Souza, cobra normas mais rígidas
para que as linhas convencionais
se mantenham. “O governo
precisa garantir que as linhas
funcionem concomitantemente
e que seja permitido aos
agricultores continuar
no convencional”, afirma.
O Ministério da Agricultura
(Mapa) afirma que fiscaliza o
cumprimento da Resolução
Normativa número 4 da CTNBio,
que estabelece as distâncias
mínimas entre as lavouras.
Em 2009 o Mapa realizou 551
ações em 12 Estados produtores.
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