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Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados

Núcleo de Meio Ambiente

o desenvolvimento de plantas e animais que incorporam gene de outra es

pécie, as denominadas plantas ou animais transgênicos, constitui o mais recente

capítulo na história da seleção e do melhoramento genético de seres vivos para uso

humano.

Há muitas dúvidas sobre os possíveis prejuízos dos ,produtos transgênicos

para a saúde humana e para o equilíbrio do meio ambiente. Mais do que isso, há
dúvidas sobre os efeitos negativos dos produtos que vêm sendo desenvolvidos e

lançados no mercado por grandes empresas do setor agroquímico.' Para uma ava

liação melhor do significado dos organismos transgênicos convém conhecer um

pouco da história da domesticação dos seres vivos pelo homem.

Essa história começa dez mil anos atrás, no final do período neolítico, no
momento em que o homem pela primeira vez coletou, escolheu e plantou sementes

para produzir alimento (provavelmente começou antes, com o manejo das flores

tas e outros tipos de vegetação e a domesticação de animais). A história da agricul

tura é, em grande medida, a história da seleção e do melhoramento de plantas.

Como funciona a seleção e o melhoramento tradicional de plantas?
Vamos tomar o milho como exemplo. O milho selvagem produz espigas

pequenas, com grãos mirrados, muito diferentes das espigas do milho cultivado,

grandes e com grãos robustos. Como foi possível, a partir do milho selvagem,

obter o milho atual? Por que não encontramos na natureza um milho com as carac

terísticas do milho cultivado?

I É importante distinguir entre o que pode ser produzido mediante a engenharia genética e o que vem
sendo de fato produ:údo no setor agrícola. A engenharia genética é uma técnica, nada inocente, é
verdade, mas que pode ser bem ou mal utilizada, ou, dizendo melhor, utilizada de modo mais cuida
doso e rcsponsá~el, considerando seriamente o bem-estar das pessoas e a saúde do meio ambiente, ou
utilizada sem as salvaguardas necessárias, colocando o lucro econômico das empresas do setor
agroquímico acima de qualquer outro critério ou valor.



Vamos considerar uma população de plantas de milho: não existe uma planta,
que seja (geneticamente) idêntica a outra (assim como na população humana não
existem duas pessoas iguais). Mesmo em uma população de milho selvagem exis:
tem plantas que produzem espigas maiores e com grãos mais robustos do que ou

tras. A coleta e plantio das sementes dessas plantas vai gerar uma plantação com
características mais apropriadas às necessidades humanas de alimentação do que a

população anterior. A repetição desse processo durante séculos deu origem às mi
lhares de variedades de milho cultivado, com cor, teor de nutrientes, sabor e outras
características próprias, mas todas elas muito diferentes do milho selvagem e mui
to melhores como fonte de alimento.

A estrutura da espiga do milho (e outras características, como o teor de
nutrientes) é determinada por um conjunto de genes. Dificilmente os genes que

codificam a espiga do milho cultivado conseguem se encontrar em uma mesma
planta na natureza. Isso porque, nas condições naturais, uma espiga com as carac
terísticas daquela do milho cultivado não é vantajosa. O milho cultivado não con
segue sobreviver sozinho, sem os cuidados do homem. Se os genes responsáveis
pela espiga cultivada eventualmente se encontrassem em uma mesma planta na
natureza, essa planta não sobreviveria. Nas condições artificiais de um campo cul
tivado é possível assegurar o crescimento e a reprodução das plantas que vão
concentrando os genes responsáveis pela espiga do milho cultivado.

Dizendo de outra forma: os genes que codificam características desvantajo
sas em condições naturais apresentam uma baixa freqüência na população selva
gem. Esses genes, desvantajosos para as plantas, mas vantajosos para nós huma
nos, vão se tornando cada vez mais freqüentes nas condições artificiais das planta

ções agrícolas.
Esta última questão suscita outra, mais interessante: por que uma espiga

grande e cheia de grãos robustos não é vantajosa para o milho em condições natu
rais? Porque umaplanta com essas características não sobrevive sem a assistência
humana?

Nossa planta de milho, para sobreviver e gerar novas plantas, precisa com
petir com outras, da mesma espécie e de espécies diferentes, por recursos limita

dos, como a água, a luz (ou um lugar ao sol) ou os nutrientes do solo. Precisa
também enfrentar e vencer os predadores, os parasitas e as doenças. O ideal seria,

para nossa planta, poder usar toda a energia e outros recursos que ela é capaz de
captar para produzir sementes. Mas ela não pode fazer isso. Ela precisa produzir
raízes para absorver a água e os nutrientes do solo, raízes suficientemente desen
volvidas para alcançar os recursos disponíveis e disputar em boas condições esses

recursos com os competidores. Ela precisa produzirum caule e folhas para captar
a energia do sol. Ela precisa produzir substâncias químicas (chamados compostos



secundários) que sejam tóxicas para os insetos que desejem cpmer suas folhas ou

produzir pêlos ou outra estrutura mecânica que os impeçam de chegar perto. Ao
mesmo tempo ela precisa, é claro, produzir sementes. Mas é necessário mantef'um

equilíbrio entre a produção de sementes e das outras estruturas necessárias para
enfrentar "a luta pela vida", sem as quais as sementes não terão chance de ser
produzidas e dispersas. A planta de milho cultivado sacrifica parte da energia e dos

recursos que deveriam ser investidos nessas outras estruturas e canaliza-os para a
produção de grãos. Fazendo isso, ela vai apresentar ra.ízes insuficientemente de
senvolvidas, ou caule, ou folhas, ou compostos secundários, ou tudo isso. Essa
planta só consegue sobreviver porque o agricultor compensa essas deficiências
com o seu trabalho, ou fazendo uso de outras fontes de energia e materiais. O
agricultor irriga a planta, aplica fertilizantes, elimina as 'ervas competidoras (que

passam a ser chamadas de ervas daninhas), aplica praguicidas (para eliminar os
predadores que passam a ser considerados pragas). Fazemos da planta uma máqui
na produtora de grãos, e precisamos fornecer o necessário combustível.

A agricultura, portanto, embora inegavelmente benéfica, tem também um
custo. A agricultura é benéfica porque,ela oferece uma fonte abundante e segura de
alimento. A quantidade de alimento fornecido pela natureza é limitada. O caçador e

coletor vive na completa dependência do alimento fornecido pelo ambiente natural.
O caçador e coletor é compelido a migrar em busca do alimento quando esse escas
seia sazonalmente ou em anos ruins. A vegetação natural é exuberante, é grande a
produção ou o estoque de biomassa, mas a natureza produz muita coisa que os ho
mens não podem comer. A agricultura fornece alimento em maior quantidade, em
um mesmo local- o que dispensa as perigosas e cansativas migrações - e aumenta o
controle do homem sobre a produção alimentar. O campo cultivado não tem a diver
sidade nem a exuberância da vegetação natural, nem tampouco o uso dos recursos
ambientais disponíveis alcança ali o nível de otimização observado nos ecossistemas
naturais, mas por meio da agricultura o homem consegue canalizar esses mesmos
recursos para a produção do que mais lhe interessa: comida.

Mas a maior produção de alimento tem um custo. É preciso cuidar da plan
tação, é preciso cuidar das plantas do nosso milho cultivado. Uma plantação aban

donada se deteriora (como plantação). A terra é colonizada por outras plantas, o
ambiente tende a retomar a uma condição natural, semelhante ou não à vegetação
original. Na verdade, mesmo sob os cuidados humanos, a terra cultivada tende a
retomar a uma condição natural: é preciso lutar contra as "plantas invasoras", as

pragas, as doenças que atacam as plantações. A cada nova estratégia desenvolvida
para afastar a natureza, a natureza encontra uma forma de contra-atacar. Um bom

exemplo é a resistência desenvolvida por insetos aos inseticidas.
O campo cultivado é um ecossistema aItificial, uma construção humana, e



depende do homem para ser mantido. É necessário gastar ener$ia, externa ao siste
ma, para mantê-lo, na forma de trabalho braçal humano, do uso de animais como
cavalos e bois ou do uso de um trator. Irrigação, pesticidas, fertilizantes, tudo 'isso
é energia introduzida no sistema para fazê-lo funcionar. O que não é necessaria
mente ruim, já que, assim como não podemos comer as raízes ou as folhas do
milho e canalizamos os recursos para a produção de grãos, também não podemos
comer o vento, a eletricidade ou o petróleo que movimentam os tratores, os siste
mas de irrigação ou são usados na produção dos agroquímicos.

Além do custo em matéria e energia, a artificialização do ambiente tem
também um custo ambiental, sobre o qual falaremos um pouco mais adiante,

Neste momento, vamos recapitular algumas idéias e dar mais um passo à
frente no nosso raciocínio. No momento em que o homem começou a praticar a
agricultura ele deu início, na busca pela produtividade, a um processo de
artificialização do ambiente que vem sendo, desde então, aprofundado e, tudo in
dica, levado ao seu limite. Quanto maior o grau de artificialização do ecossistema
agrícola, mais difícil é mantê-lo e maior a quantidade de energia necéssária para
isso. Ou, dito de modo inverso, ã medida que o homem foi podendo contar com
fontes cada vez maiores e mais poderosas de energia ele foi impondo à agricultura
um grau de artificialização cada vez maior.

Até o advento da era do petróleo, o homem só dispunha da energia do pró
prio corpo, dos animais, do vento e da água. As novas técnicas e instrumentos que
foram sendo desenvolvidos permitiram apenas aumentar a eficiência no uso dessas
energias (o que não -significa dizer que o homem não era, desde então, capaz de
causar vastas e profundas alterações no ambiente. Há indícios de que civilizações
antigas e prósperas como o Khmer Vermelho, na Ásia, ou os Maias, na América,
desmoronaram no momento em que seus sofisticados sistemas de produção agrí
cola entraram em colapso). A utilização da energia do petróleo na agricultura, na
forma de máquinas e produtos químicos, causou uma verdadeira revolução no campo
e permitiu alcançar um grau de artit1cialização dos agroecossistemas nunca visto
antes.

Essa revolução provocada pelo petróleo foi acompanhada e alimentada por
uma revolução ainda maior na área da seleção e melhoramento genético das plan
tas, que teve início com os trabalhos de Gregor Mendel, no final do século passado.
Mendel descobriu que cada característica hereditária é, grosso modo, determinada
por dois fatores, um proveniente do pai, o outro da mãe. Os fatores de hereditarie
dade de Mendel são os hoje chamados genes. Mendel descobriu também que os
pares de genes separam-se e recombinam-se nas gerações seguintes de forma inde
pendente. As descobertas de Mendel estabeleceram as bases para o melhoramento
genético científico.

O passo seguinte foi desvendar a química do gene, a estrutura do DNA, a



linguagem da hereditariedade. Com isso, foram construídos o&fundamentos para o
próximo desafio: o desenvolvimento da capacidade técnica para retirar o genf de
uma espécie e introduzi-la no código genético de outra, a denominada engenharia
genética.

Odesenvolvimento das técnicas de engenharia genética é o resultado previ
sível dos avanços observados no campo da biologia (e outras áreas científicas pró
ximas) neste século. A produção de plantas e animais transgênicos não surgiu por
acaso. O homem vem misturando genes desde que começou a cruzar plantas e
animais para produzir novas variedades. Se até os dias de hoje não havia ainda
misturado genes de espécies diferentes é porque não sabia como fazê-l0 2 A mistu
ra de genes de espécies diferentes estava potencialmente presente desde o momen
to em que o homem começou a manipular as espécies e a natureza para satisfazer
suas necessidades e desejos. Conscientemente ou não, o homem vem buscando os
seres vivos transgênicos desde que começou ahumanizar a terra. Nas últimas duas
a três décadas, pelo menos, a busca se torriou absolutamente consciente.

Não se deve estranhar, portanto, a aplicação da engenharia genética na agri
cultura. Embora revolucionária, ela é tão revolucionária quanto foi o plantio da
primeira semente, o cultivo da primeira plantação pelo homem do neolítico. Há
milênios abandonamos a condição de simples caçadores e coletores (embora, é
claro, ainda existam grupos que vivem da caça e da coleta). Os alimentos que
comemos hoje há muito não são, nesse sentido, alimentos naturais. São o resultado
de milênios de seleção, cruzamento dirigido, melhoramento. São o resultado da
mistura de genes entre incontáveis variedades. As plantas silvestres, assim como
os sistemas ecológicos dos quais elas fazem parte, são o resultado de milhões de
anos de evolução, adaptação e ajuste, que começaram a ser perturbados no exato
momento em que O homem começou a plantar, em que começou aconstruir novos
ambientes, usando e misturando os elementos que o ambiente natural oferece. A
manipulação, a mistura de genes para produzir organismos novos e, nesse sentido,
artificiais, é apenas (por maiores que sejam os riscos potenciais) o passo lógico
seguinte nesse processo.

Não deve causar estranheza também a forma com que a engenharia genéti
ca vem sendo aplicada na agricultura, embora deva ser objeto de severa crítica o
tipo de produto que vem sendo fabricado e colocado no mercado. Sobre isso fala
remos mais adiante.

Nesse ponto, vamos reelaborar e acrescentar mais uma idéia 8,0 nosso texto:

2 Na verdade. o conceito de espécie é uma invenção humana. O que separa uma espécie da outra é a
capacidade (ou incapacidaae) de intercambiar genes. Os cães das diferentes raças, por exemplo, mes~
mo sendo tão diferentes, pertencem todos a uma mesma e única espécie, porque é possível fazer o
cruzamento entre as diferentes raças e produzir descendentes férteis (não estéreis).



cultivar a terra significa, necessariamente, simplificar o arnq,iente e fazendo isso
estamos causando sobre o ambiente um impacto negativo. A agricultura, mesmo
na forma mais natural, impõe uma diminuição na diversidade biológica, uma dim,i
nuição na eficiência com que os recursos são aproveitados, um~ perturbação ou
rompimento de ciclos e processos ecológicos, uma maior desorganização do siste
ma, uma diminuição da sua estabilidade (maior entropia), que se reflete, por exem
plo, no aumento da erosão. Não é possível cultivar a terra sem impactar negativa
mente o ambiente.

A agricultura, portanto, tem dois custos: um custo em termos do trabalho e
da energia que é necessário despender para manter o sistema agrícola e um custo
para o meio ambiente. Mas a verdade é que não podemos viver sem cultivar o
nosso alimento. A civilização humana não existiria sem a agricultura. O segredo
parece estar, portanto, no grau de artificialização dos nossos agroecossistemas.
Este é o dilema, o desafio: até que ponto podemos ir na artificialização do ambien
te sem começarmos a comprometer as condições de vida, nossa vida e a vida do
Planet~ (uma coisa só, na verdade). A civilização é uma conquista, aartificialização
inevitável, mas tudo indica que há um ponto em que os custos começam a superar
os benefícios, rompe-se o equilíbrio, sobrevém a crise, o sistema entra em colapso.

Entre as décadas de 50 e 80, os cientistas agrícolas, por meio dos processos
clássicos de melhoramento genético em bases científicas, desenvolyeram varieda
des de alta produtividade de arroz, nlilho, trigo e outras plantas agrícolas essenci
ais para a alimentação humana. Essas plantas, porém, para produzirem, exigiam (e
exigem) a aplicação em larga escala de produtos quínlicos e outros tratos culturais
capital-intensivos. O espetacular aumento na produtividade que se seguiu à intro
dução dessas variedades foi considerado uma verdadeira revolução, que se
convenciouou chamar de revolução verde. Com o tempo, porém, foram ficando
claros para todo mundo os custos ambientais e sociais dessa revolução.

A agricultura dita moderna, capital-intensiva, de alta produtividade, basea
da na monocultura de espécies que, para produzirem, exigem o aporte maciço de
água, fertilizantes químicos e pesticidas dá sinais de que ultrapassou o linlite de
equilíbrio, a capacidade de homeostase dos sistemas agroecológicos. Os sintomas
podem ser detectados na contaminação do solo e das águas, na erosão e degrada
ção da estrutura física dos solos, no envenenamento dos trabalhadores agrícolas,
na contaminação dos alimentos, na perda de biodiversidade e erosão genética.

Os sintomas podem ser detectados também no campo social: para cultivar
as sementes melhoradas da revolução verde é preciso dispor de capital. A agricul
tura capital-intensiva favoreceu os grandes produtores e estimulou a concentração
da terra, empurrando o pequeno produtor para fora do campo e para fora do merca
do. A revolução verde deu uma importante contribuição para o êxodo rural e o
crescimento da nliséria urbana.



A agricultura capitalista obedece a uma lógica indust~ial: para aumentar a
produtividade, é necessário padronizar os processos e os produtos. O sistema
agroecológico é percebido e manejado como uma máquina e não como um sisfema
vivo. O solo, por exemplo, um sistema vivo extremamente complexo, é tratado
como se fosse um mero substrato para a fixação das plantas. A mesma concepção
de agricultura que conduz à padronização dos processos e produtos agrícolas difi
culta a percepção e compreensão dos impactos negativos sobre o meio ambiente,
as "deseconomias -externas" da produção agrícola. As interações, as sinergias, os
efeitos sobre o conjunto do sistema vivo tendem a ser subestimados, negligencia
dos ou mesmo ignorados.

O melhoramento genético e as modernas biotécnicas de reprodução das
plantas agrícolas desempenham um papel chave no processo de padronização da
agricultura capitalista. O plantio de plantas geneticamente semelhantes ou idênti
cas possibilita ou facilita a mecanização e aumenta a produtividade dos processos
de preparo do terreno, tratos culturais (aplicação de fertilizantes e agrotóxicos),
colheita, beneficiamento, embalagem e transporte, e permite colocar no mercado
produtos padronizados, ao gosto do consumidor médio

É nesse contexto que vêm sendo desenvolvidas e colocadas no mercado as
novas plantas e produtos agrícolas transgênicos. A introdução das plantas
transgênicas aprofunda o processo de artificialização e padronização do sistema
agroecológico. Essas plantas transgênicas estão sendo desenvolv:idas para funcio
nar nas condições da agricultura capitalista. Elas são a expressão desse modelo de
agricultura (e de pesquisa agrícola). Elas, ao mesmo tempo, confirmam, reforçam
e valorizam esse modelo.

Há indicações de que as possihilidades de aumento expressivo de produti
vidade mediante o melhoramento genético clássico estão no fim. O esgotamento
da técnica clássica e a consciência dos custos ambientais e sociais da agricultura
industrial poderiam, em tese, conduzir à revisão do modelo de pesquisa agrícola e
de agricultura, um retorno ou um avanço em direção a sistemas agrícolas mais
diversificados, complexos, sofisticados, menos artificializados, mais pr6ximos dos
sistemas naturais. Graças, porém, à engenharia genética e às plantas transgênicas,
a revolução verde ganhou um novo e poderoso impulso, cujas conseqüências são
difíceis de prever.

Em meio à revolução verde não foi possível antecipar, com a precisão de
hoje, a dimensão dos seus custos ambientais e sociais. Tudo indica porém que,
ignorando a experiência passada, continuamos, infelizmente, caminhando na mes
ma direção. Há motivos justos, portanto, para supor que estejamos na iminência de
causar danos ambientais e sociais em dimensão igualou mái9r do que aqueles
causados pela primeira fase da revolução verde."" .
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