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TRANSGÊNICOS E AGRICULTURA 

Os Organismos Geneticamente Modificados (OGM) trouxeram benefícios à agricultura, e 

particularmente à agricultura brasileira, um país tropical. Os críticos desconfiados ou 

ideológicos apegam-se aos hipotéticos impactos de longo prazo a serem trazidos pelos OGMs. 

Entretanto, em 2018, comemoram-se 20 anos da adoção de transgênicos sem o relato de nem 

mesmo um caso de malefício às saúdes humana e animal ou ao meio ambiente. São 20 anos 

de vitória da ciência e da inovação na agricultura brasileira, mesmo com todas as dificuldades 

pelas quais a Ciência nacional tem passado principalmente nos aspectos de financiamento e 

no político, ela é capaz de desenvolver produtos inovadores. 

As lavouras transgênicas permitem maior produção na mesma área. Isso se traduz em 

preservação ambiental, com menor pressão sobre as florestas e zonas de conservação. 

Também são responsáveis por um menor uso de defensivos agrícolas, consequentemente 

trazendo ganhos econômicos e manejo facilitado para os produtores, além de ganhos para o 

meio ambiente. 

A tecnologia OGM somou-se aquelas do melhoramento genético. Juntas, encurtaram o ciclo 

produtivo das lavouras, adaptaram cultivares a diferentes regiões brasileiras, ampliaram a 

adoção do plantio direto e possibilitaram um manejo mais preciso, graças às características 

genéticas incorporadas às sementes. 

Safras mais curtas e especialmente desenvolvidas para os biomas brasileiros permitem a 

realização de até três cultivos em um mesmo ano e na mesma área. Combinam-se de maneira 

eficiente e sustentável, soja, milho e pastagem, algo raro na agricultura mundial. 

Sua adoção no Brasil foi em 1998, com a aprovação de uma variedade transgênica de soja 

tolerante a herbicida. A partir daí, seu uso é tão significativo, que esta tecnologia já se 

confunde com a própria agricultura nacional. O país é o segundo no mundo como maior 

plantação com sementes geneticamente modificadas (GM), atrás apenas dos Estados Unidos. 

Atualmente, 96% da soja, 88% do milho, e 78% do algodão aqui plantados são GM, e as três 

culturas possuem participação fundamental no Produto Interno Bruto (PIB) e nas exportações 

brasileiras. 

 



A chegada da transgenia para a soja em 1998, e para o milho, em 2007, agregou um controle 

mais eficaz de plantas daninhas e insetos, com a criação de condições para, em 2012, pela 

primeira vez na história, a segunda safra de milho superar a primeira em produção. Não por 

acaso, as exportações brasileiras de oleaginosas tiveram um aumento impressionante desde a 

disponibilidade das cultivares GM. De acordo co o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC), em 1998 as exportações do complexo soja somavam 21 milhões de 

toneladas. Em 2017, atingiu 83 milhões de toneladas, um aumento de quase 300%. 

Considerando-se a taxa de adoção da soja GM, superior a 90%, percebe-se o impacto dessa 

tecnologia nessa lavoura. 

Pode-se afirmar que a transgenia na agricultura se traduz por segurança garantida e 

benefícios econômicos e ambientais confirmados. 

 

AMBIENTE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

Cada vez mais a pesquisa agropecuária se torna interdisciplinar para poder responder 

ao aumento da produtividade com sustentabilidade. Pode-se citar como exemplo as 

práticas de manejo na produção agrícola para a conservação do solo, preservação da 

água e reduzir o déficit de produtividade. Eventos científicos têm concorrido nesse 

sentido. 

Em março de 2016, o Núcleo Paulista da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo 

(SBCS) realizou em conjunto, o II Encontro Paulista de Ciência do Solo e o I Encontro 

Brasileiro de Pedometria.¹ O evento propiciou uma sinergia entre as áreas Física, 

Química e Biologia do Solo, abordando as inovações nessas áreas, o manejo 

sustentável da fertilidade do solo e a importância da biodiversidade nos sistemas com 

foco na microbiologia e nos bioindicadores da qualidade do solo agrícola. 

Ainda em 2016, a Embrapa Meio Ambiente, localizada em Jaguariuna, também no 

Estado de São Paulo, sediou dois eventos, para tratar da integração entre o ambiente 

de produção e o clima e as soluções biotecnológicas inovadoras. O primeiro foi 1º 

Plant Microbiome Symposium, que congregou pesquisadores e conhecimento 

internacional sobre a importância e a funcionalidade da biodiversidade microbiana na 

interface planta-solo como fator de produção agrícola.  

O segundo foi o Fórum Influência do Clima na Produção Agropecuária, que foi 

concluído com projeções do clima para as próximas décadas. Essas projeções 

indicam que os cultivos agrícolas sofrerão impactos, especialmente na duração das 

fases fenológicas,² nas necessidades hídricas, na relação com pragas e doenças, na 



produtividade e na qualidade da produção final. Entre as formas de minimização de 

danos e alternativas agrícolas para convívio com esse novo cenário do clima foi 

apresentada a palestra “Uso da Tecnologia de Adubação Biológica para a Melhoria da 

Interface Planta-Solo sob Fatores Adversos”. 

Em dezembro de 2017 foi formalizada a parceria entre universidades, institutos de 

pesquisa, agências especializadas para viabilizar o maior programa de estudos de 

solos já realizados no Brasil, o Programa Nacional de Solos do Brasil (PronaSolos). 

Esta iniciativa inédita contribuirá para o aumento da competitividade e da 

sustentabilidade do agronegócio brasileiro. 

 

ADIANDO O INEVITÁVEL 

 A reforma da previdência ficou para o próximo governo, o atual não foi capaz de 

realiza-la ao perder todo o capital político, na Câmara dos Deputados, para se livrar 

das duas denúncias da Procuradoria Geral da República, apresentadas contra o 

presidente Michel Temer. Com isso, se encerra o ciclo de reformas constitucionais do 

governo de transição, iniciado com o processo de impeachment da ex-presidente 

Dilma Rousseff. 

A realidade é que não existe saída fácil ou atalho para lidar com esse problema, e o 

adiamento da solução só a tronará mais dolorida e cara. A cobrança dos grandes 

devedores da previdência social, apresentada como solução pelos partidos de 

esquerda ou aqueles comprometidos com o corporativismo de classe, deve ser feita, 

mas cobrem apenas parte do déficit anual do sistema. 

Por outro lado, enquanto o governo não equilibrar suas contas e mostrar uma política 

econômica consistente e duradora que promova a retomada do crescimento da 

economia, o país continuará a receber rebaixamento pelas agências de risco 

internacional, o que significa reflexo do quadro fiscal brasileiro atual, em que o 

desajuste das contas públicas é grave e as perspectivas de reversão em 2018 são 

nulas. 

A reforma das previdências pública e privada é apenas o primeiro passo em um 

contexto mais amplo de reformas essenciais para o Brasil avançar no século XXI. 

Além disso, a eficiência do setor público brasileiro tem que melhorar muito, e mais 

complexo ainda, a base institucional sobre a qual se assenta o serviço público impede 

quaisquer iniciativas no sentido de modernização e aumento de eficiência do setor. 



Não encarar e buscar solucionar essa realidade é colocar o país no mesmo compasso 

de crescimento dos últimos anos, definitivamente, num padrão de renda média em 

termos mundiais, com um acentuado grau de desigualdade, e mais que isso, de 

falência do Estado. 

As eleições de 2018 são uma oportunidade para a sociedade se manifestar a respeito 

e contribuir para mudar esse quadro. Contudo, o sistema político-eleitoral vigente, a 

descrença da sociedade nesse sistema e nas instituições de Estado, e também atual  

nível de politização do eleitorado contribuem para a manutenção desse status quo. 

Lamentável! A sociedade brasileira terá uma conta cara e crescente a ser paga.  

 

A LINGUAGEM QUÍMICA DOS INSETOS 

Os insetos sociais – abelhas, formigas, cupins e vespas – possuem comunicações 

eficientes. Estas têm sido motivo de pesquisas em áreas que vão das análises 

genéticas, estudos do comportamento, e recentemente a linguagem química. Esta 

última trata-se de um grupo de compostos químicos produzidos pelos insetos, são os 

hidrocarbonetos cuticulares (HCCs). 

No Brasil, a pesquisa é conduzida pelo biólogo Fábio Santos do Nascimento e pelo 

químico Norberto Peporine Lopes, ambos da USP de Ribeirão Preto (SP). Eles já 

observaram que os HCCs indicam a diferenciação sexual e funcional desses insetos 

sociais, isto é, se o inseto é macho ou fêmea; se é rainha ou operária. 

Cada indivíduo, espécie ou colônia apresenta sutis variações na composição do HCCs 

que as diferenciam. Esses compostos são fundamentais para a divisão de tarefas 

entre as castas e a coesão das colônias. Produzidos por glândulas subcutâneas os 

HCCs formam a cera amarelada que reveste o esqueleto externo dos insetos. 

 Em 2003, quando a pesquisa começou os equipamentos de análise química 

caracterizavam hidrocarbonetos com até 40 carbonos, mas agora uma nova técnica de 

espectrometria de massa adotada permite a identificação de compostos da cadeia 

ainda mais longa, com 60 carbonos, que também se mostraram diferente entre 

machos e fêmeas, e entre rainhas e operárias.  

Essa forma de comunicação depende do contato físico entre os insetos. Por essa 

razão é que os mais de mil HCCs já identificados são chamados de feromônios 

superficiais ou de contato. Essa classificação os diferencia dos feromônios sexuais 

liberados no ar pelas fêmeas aptas a procriar. 



Essa habilidade de produzir esses compostos deve ter surgido antes mesmo dos 

insetos sociais começarem a viver em colônias, há cerca de 100 milhões de anos, o 

que foi constatado pela pesquisa dos biólogos Ricardo Kather e Stephens Martin, da 

Universidade de Salford Manchester, na Inglaterra, com espécies solitárias da ordem 

Hymenoptera, e publicada em 2014, no Journal of Chemical Ecology. 

Os HCCs explicam comportamentos intrigantes dos insetos sociais, e não só o fato de 

viverem se tocando com as antenas. “Depois de se sujarem ou saírem da água, as 

formigas se limpam e se enxugam com as pernas como forma de recuperar a camada 

de hidrocarbonetos que cobre o corpo. De outro modo, os guarda da colônia não os 

reconheceriam e não os deixariam entrar”, exemplifica Nascimento. 

Ao unirem biologia e química, esses estudos estão complementando os trabalhos 

sobre genética das abelhas iniciados pelo engenheiro agrônomo geneticista Warwick 

Kerr, na década de 1950, e os de biologia do comportamento de insetos sociais, com a 

bióloga Vera Imperatriz Fonseca, a partir da década de 1970, e exigem uma visão 

multidisciplinar dos pesquisadores. “Aqui no laboratório, todo aluno e pesquisador, 

mesmo sendo biólogo, tem de ser um pouco químico, aprender a usar o cromatógrafo 

e a interpretar os resultados que produzirem”, diz Nascimento. 

 


