
Os transgênicos ou organis-
mos geneticamente modifica-
dos (OGM) são produzidos
em laboratório por meio da
introdução de genes de ou-
tras espécies, com o objetivo

de atribuir a eles novas caracte-
rísticas – no caso dos grãos,
resistência a pragas e a condi-
ções climáticas adversas, como
secas prolongadas.

No Brasil, o plantio de trans-
gênicos ocorre desde 2004 e
está sujeito à aprovação da Co-
missão Técnica Nacional de
Biossegurança (CNTBio), que
assessora o governo federal
nas questões de biotecnologia.

Mas a tecnologia é cerca-
da de polêmicas. Entre os
argumentos contrários ao
uso dos transgênicos estão
o risco de contaminação de
lavouras convencionais pe-
los genes modificados e a
falta de estudos que com-
provem que o consumo
desses alimentos não traz
riscos à saúde humana e ao
meio ambiente.

Encontro das Águas
pode ser tombado
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Com a utilização de umatécni-
ca inédita no Brasil, mais de
400 mil metros cúbicos de de-
jetos contaminados com me-
tais pesados retirados do Ca-
nal do Fundão estão sendo en-
sacados para servirem de ba-
se a uma área de 10 mil metros
quadrados que será totalmen-
te reurbanizada.

O canal separa o continente
da Ilha do Fundão, onde fica o
câmpusdaUniversidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ),
perto da Linha Vermelha e da
Avenida Brasil, as duas princi-
pais vias de acesso à cidade.

A técnica adotada paraensa-
car os dejetos utiliza um mate-
rial sintético de grande resis-
tência, comum em atividades
de engenharia, conhecido co-
mo geotextil. Os sedimentos
contaminados retirados do

fundo do canal, a uma profundi-
dade de até 4,25 metros, são mis-
turados a um polímero (produto
químico usado nas estações de
tratamento de água) e bombea-
dos para sacos com 40 metros de
comprimento e 2,4 metros de
diâmetro, que ficam estendidos
em áreas impermeabilizadas
com brita e argila.

O polímero aglutina os deje-
tos contaminados, mantendo-
os nos sacos enquanto a água é
filtrada. Os dejetos secos sedi-
mentam-se e ficam duros como
rochas. Em cima deles se fará o
projeto urbanístico.

Proteção. A área reurbanizada
ficará numa espécie de platô for-
mado por três desses sacos empi-
lhados, 7,2 metros acima do ní-
vel da água. Além de embelezar a
região, formará uma proteção pa-
ra a universidade, que fica no
campo de visão do Complexo da
Maré, local onde por vezes há ti-
roteios, do outro lado do canal.

A retirada dos sedimentos con-
taminados faz parte do projeto
de recuperação ambiental dos
6,5 quilômetros de todo o canal.
Uma grande quantidade de lixo
já está sendo retirada e encami-

nhada para um aterro sanitário
em Nova Iguaçu. A despoluição
do Canal do Fundão terminará
com o mau cheiro sentido por
quem chega à cidade pela Linha
Vermelha, via que liga o Aeropor-
to Internacional Tom Jobim à zo-
na sul da cidade. O subsecretário
de Meio Ambiente do Estado, An-
tônio da Hora, diz que serão reti-
rados 2,2 milhões de metros cúbi-

cos de sedimentos do canal,
entre os quais estão os deje-
tos contaminados com sete
metais pesados: mercúrio,
chumbo, zinco, cromo, ní-
quel, bário e antimônio.

Somente a parte contami-
nada está sendo isolada nos
sacos de geotextil. O restante,
depois de retirado o lixo, vai
para alto-mar.

Transgênicos são
bons para ambiente,
diz estudo nos EUA
Relatório afirma que grãos geneticamente modificados reduzem uso de
pesticidas, mas ressalta aumento da resistência de pragas a herbicidas

Tecnologia retira
dejetos tóxicos do
Canal do Fundão

● Em expansão
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Leia. Tribo do Amazonas quer
vender crédito de carbono
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O Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional
(Iphan) vai solicitar ao Ministé-
rio Público Federal (MPF) a ex-
tensão do prazo de 180 dias para
decidir sobre o tombamento do
Encontro das Águas como monu-
mento natural. No dia 30 de mar-
ço, o MPF deu o prazo ao Iphan
em liminar sobre ação civil públi-
ca que busca apressar o processo
de tombamento e impedir a obra
de um porto particular na área.

“Vamos arguir quanto ao pra-
zo, não quanto ao mérito”, afir-
ma o presidente do Iphan, Luiz
Fernando de Almeida. Ele e o di-
retor de patrimônio imaterial do
órgão, Dalmo Vieira, fizeram um
sobrevoo ontem na área do En-
contro das Águas.

O fenômeno, que forma o Rio
Amazonas, são seis quilômetros
onde as águas escuras do Negro
correm numa trilha bicolor para-
lela às águas barrentas do Soli-
mões. O processo de tombamen-
to nacional da área está há três

anos no Iphan.
“Não existe tempo prede-

terminado para um processo
de tombamento. O do centro
de Belém demorou dez anos e
não foi por muito menos a de-
cisão sobre as cataratas de
Foz do Iguaçu”, diz Almeida.

Porto. Dois técnicos do
Iphan tem até julho para en-
tregar um relatório que deve
objetivar o calcanhar-de-
Aquiles do imbróglio: a demar-
cação da área protegida como
monumento natural. Até lá, a
construção do Porto das La-
jes, iniciada a 2,4 quilômetros
do fenômeno, está suspensa.

A construção do Porto das
Lajes– projeto particular orça-
do em R$ 220 milhões – preju-
dicará a imagem do patrimô-
nio e o meio ambiente, segun-
do organizações contrárias à
obra. Já seus defensores afir-
mam que a construção não
ameaçará o local e desafogará
a movimentação de contêine-
res da Zona Franca de Ma-
naus, feita hoje no centro da
cidade. O Porto das Lajes fica
próximo às fábricas.

No dia 30 de março, o prazo
foi dado ao Iphan em decisão
liminar da juíza da 3ª Vara Fe-
deral Maria Lúcia Gomes de
Souza.

FABIO MOTTA/AE – 10/3/2010

estadão.com.br/planeta

PRIMATAS

Iphan quer mais prazo
para decidir se tornará
o nascimento do
Rio Amazonas
monumento natural

21,4 milhões
de hectares de transgênicos
foram cultivados no País em 2009

2º lugar
é a posição do Brasil entre os
maiores produtores de OGMs

Tecnologia é
cercada de
polêmica

Susen, lêmure (Lemur catta) que vive no
zoológico de Dresden, na Alemanha, teve dois filhotes
em cativeiro. Os lêmures são primatas nativos da
Ilha de Madagascar e se alimentam de frutas e folhas.

Fundão. Dragagem em operação no canal, no Rio

Resíduos, que contêm
metais pesados, serão
ensacados. Área
ganhará projeto de
reurbanização
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Culturas geneticamente mo-
dificadas podem ajudar a pro-
teger o meio ambiente e as
pessoas de uma superexposi-
ção a pesticidas, aponta rela-
tório elaborado por um comi-
tê do Conselho Nacional de
Pesquisa dos Estados Unidos.
O conselho integra as acade-
mias nacionais de ciências,
que aconselham o governo
americano.

A melhora da qualidade da
água pode vir a ser o maior be-
nefício dos transgênicos, de
acordo com o documento. O
uso de inseticidas tem declina-
do desde que organismos ge-
neticamente modificados
(OGMs) foram introduzidos,
e os agricultores que cultivam
transgênicos usam menos in-
seticidas e herbicidas que se
mantém por longo tempo no
solo e nos cursos d’água.

“Fazendeiros e seus empre-
gados não apenas enfrentam
uma exposição reduzida aos
produtos químicos nocivos
presentes em alguns herbici-
das e inseticidas que eram usa-
dos antes da introdução das
lavouras geneticamente mo-
dificadas, como passam me-
nos tempo nos campos apli-
cando pesticidas”, diz o texto.

O comitê não avaliou ques-
tões de saúde ou segurança,
que foram cobertas em relató-
rios anteriores. “Tentamos
navegar pelo meio. Não quise-
mos ser pró ou contra”, disse
David Ervin, da Universidade
Estadual do Oregon em Por-
tland, que presidiu o comitê.

Porém, o documento alerta
para o risco de que as pragas
estejam desenvolvendo resis-
tência ao Roundup, o herbici-
da usado para tratar campos
cultivados com um certo tipo

de planta transgênica.
“Estamos vendo evidências só-

lidas de que a resistência das pra-
gas ao glifosfato está aumentan-
do. Isso requer atenção séria”,
disse Ervin. Glifosfato é o princi-
pal ingrediente do herbicida
Roundup, fabricando pela Mon-
santo. A empresa de biotecnolo-
gia criou várias culturas genetica-
mente modificadas para resistir
ao efeito do produto que, segun-
do Ervin, substituiu agrotóxicos
mais perigosos para a saúde hu-
mana.

Nove pragas nos EUA desen-
volveram resistência ao glifosa-
to em áreas onde culturas trans-
gênicas são plantadas, em com-
paração com sete em áreas onde
a modificação genética não é usa-
da. O uso de culturas genetica-
mente modificadas para resistir
a pesticidas também permite
que os agricultores dependam
menos de práticas que empobre-
cem o solo e causam erosão, afir-
ma o relatório.

Brasil. No País, o plantio e a co-
mercialização de variedades
transgênicas dependem da apro-
vação de órgãos do governo fede-
ral – a Comissão Técnica Nacio-
nal de Biossegurança (CTNBio)
e o Conselho Nacional de Biosse-
gurança. Os plantios começa-
ram em 2004, com a soja.

O uso desse tipo de planta é
criticado por ambientalistas,

que temem o impacto ecológico
das variedades modificadas e
alertam para as incertezas sobre
a influência das plantas transgê-
nicas na saúde humana.

Regras frouxas. Segundo o pro-
fessor da USP Paulo Kageyama,
que representa o Ministério do
Meio Ambiente na CTNBio, não
se pode “assumir” o documento
americano como verdade para o
Brasil. “Os EUA têm regras muito
frouxas no caso dos transgênicos.
Elessempreforamliberais,sãope-
la tecnologia e fim de papo.”

Para ele, os efeitos dos OGMs
precisam ser estudados no lon-
go prazo. “Hoje, a tecnologia é
criada e aprovada muito rapida-
mente. Mas os problemas apare-
cem quando há grande escala.”

Kageyama afirma ainda que,
no País, os transgênicos acabam
atrapalhando os pequenos pro-
dutores e produtores de orgâni-
cos, que têm suas plantações
contaminadas pelos OGMs.

No Brasil, produtos que con-
têm umaproporção de transgêni-
cos superior a 1% devem apresen-
tar um selo especial, para infor-
mação do consumidor.

Na avaliação de Alda Lerayer,
diretora do Conselho de Infor-
mações sobre Biotecnologia
(CIB), entidade que reúne pes-
quisadores e empresas do setor
de biotecnologia, no Brasil as cul-
turas transgênicas de soja e mi-
lho já apresentam benefícios ao
ambiente, como a redução da ne-
cessidade de pulverizar pestici-
das nas lavouras, que além de po-
luir, também consomem água
em grandes volumes.

“Cada pulverização de insetici-
da consome no mínimo 700 li-
tros de água por hectare. Com
transgênicos, esse gasto cai a me-
nos da metade.”/ REUTERS COM
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Resistente. Soja é o grão transgênico mais cultivado no País, em 16,2 milhões de hectares
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