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RESUMO | DESTAQUES 

 

O movimento que promove a agricultura orgânica (mais conhecida em Portugal como 

agricultura biológica) rejeita a biotecnologia como intrinsecamente contraditória com o seu 

objectivo primordial de promover a protecção ambiental na agricultura. Em particular, os 

promotores da agricultura biológica realçam o respeito pela natureza sobre a maximização da 

produtividade, desenvolvendo campanhas para se voltar a utilizar métodos tradicionais de 

produção agrícola [1]. Na verdade, a divisão entre a agricultura biológica e a agrobiotecnologia 

é uma construção artificial mantida pela ideologia e não pela ciência. Uma decisão 

governamental que altere as regulamentações da agricultura biológica para permitir o uso da 

biotecnologia poderia ter implicações políticas com grande impacto para a agricultura global. 

Permitir aos produtores obterem certificação biológica para as culturas produzidas com recurso 

à engenharia genética e utilizando métodos biológicos na sua produção agrícola poderá 

encorajar o desenvolvimento de um novo tipo de agricultura ambientalmente sustentável, com 

grandes benefícios para os consumidores. 

 

[1] Isabel Rosa, GAIN Report: Organic Agriculture in Italy, 2008 (Foreign Agricultural Service: 

Rome, 2008) 5. 



  

DISCUSSÃO SOBRE A AGROBIOTECNOLOGIA 

 

Os promotores da agricultura biológica estão preocupados, principalmente, com a possibilidade 

da introdução da biotecnologia na agricultura (ou seja, a utilização de culturas geneticamente 

modificadas na agricultura, também conhecidas como transgénicas ou como plantas 

produzidas com recurso à engenharia genética) vir a criar problemas imprevisíveis a longo 

prazo, tanto para os consumidores como para o ambiente. A Greenpeace, líder entre as 

organizações não governamentais comprometidas com a protecção ambiental, descreve a sua 

campanha global contra a biotecnologia como uma luta “para proteger a saúde pública e 

prevenir a contaminação do ambiente” [1]. A International Federation of Organic Agriculture 

Movements (Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica, IFOAM na sigla 

inglesa), a mais importante organização congregadora dos movimentos mundiais pela 

agricultura biológica, rejeita a biotecnologia com o argumento da incerteza. Ao definir os 

princípios fundamentais da agricultura biológica, a IFOAM afirma que “a agricultura biológica 

deve prevenir riscos significativos adoptando tecnologias apropriadas e rejeitando aquelas que 

sejam imprevisíveis, como a engenharia genética” [2]. Devido a estas preocupações, os grupos 

de pressão da agricultura biológica nos Estados Unidos da América (EUA), na União Europeia 

(EU) e noutras regiões têm banido com sucesso a biotecnologia das normas de certificação dos 

produtos biológicos. 

 

A comunidade científica tem respondido consistentemente que a biotecnologia não criou novas 

doenças para a humanidade ou para o ambiente. Os agrobiotecnólogos sustentam que as 

preocupações com a saúde e  o ambiente constituem receios infundados ou injustificados. 

Painéis independentes para avaliação da segurança alimentar da UE têm afirmado 

unanimemente que o milho Bt – um tipo de milho geneticamente modificado que inclui um 

gene insecticida originário da bactéria Bacillus thuringiensis – é tão seguro como o milho 

convencional [3]. Depois de seis anos de avaliação científica, a Comissão Europeia declarou, 

em 2002, que não havia base científica para a UE banir a nova agrobiotecnologia [4]. A 

Comissão concluiu que a principal diferença entre os métodos de cultivo convencionais e 

agrobiotecnológicos é a maior precisão inerente a esta última. O National Research Council 

(Conselho Nacional de Investigação dos EUA) argumenta que o rigor com que os especialistas 

em agrobiotecnologia alteram o genoma das plantas torna o processo ainda mais seguro do 

que o cultivo convencional [5]. 

 

Os apoiantes da agrobiotecnologia argumentam que as culturas geneticamente modificadas 

são seguras e potencialmente mais nutritivas para o consumidor do que as culturas 



convencionais. Por exemplo, o Arroz Dourado é um tipo de arroz geneticamente modificado 

reforçado com pró-vitamina A (β-caroteno). A sua adopção generalizada poderia 

complementar a nutrição dos 120 milhões de crianças com carências em vitamina A e prevenir 

um a dois milhões de mortes por ano [6].  

Os proponentes da biotecnologia afirmam que essas culturas são melhores para o ambiente do 

que as convencionais. Algumas culturas geneticamente modificadas são resistentes às pragas 

de forma a reduzirem a quantidade de pesticidas de que os agricultores necessitam de aplicar. 

O milho-Bt, por exemplo, repele insectos que geralmente se alimentam das culturas. Os 

produtores que cultivam milho-Bt usam 75% menos pesticidas num só hectare, obtendo 

essencialmente benefícios semelhantes aos trazidos pela utilização de produtos 

fitofarmacêuticos sem os libertar no ambiente ou deixar resíduos no produto agrícola final [8]. 

Da mesma forma, os produtores de soja Roundup Ready nos EUA gastaram menos 753 

milhões de dólares (cerca de 529 milhões de euros) em herbicidas em 2001 [9]. O Economic 

Research Service (Serviço de Investigação Económica) do USDA (Departamento de Agricultura 

dos EUA) comparou o uso de pesticida nos casos do milho-Bt, soja-Bt e algodão-Bt com o 

pesticida usado nas culturas convencionais, concluindo que se utilizou menos 7,6 milhões de 

tratamentos por acre em 1997 do que o utilizado se essas culturas fossem convencionais. Em 

1998, as poupanças eram de 17 milhões de tratamentos por acre e a protecção Bt terá 

reduzido a contaminação por micotoxinas (toxinas produzidas por fungos que se instalam nas 

plantas atacadas pelos insectos) em 92% [10]. Em 2002, 40 estudos de caso de 27 culturas 

geneticamente modificadas mostraram que as despesas com pesticidas tinha diminuído em 

163 milhões de libras (o que corresponde a cerca de 74.000 toneladas) [11]. 

 

A agrobiotecnologia contribui também para a luta contra a desflorestação, já que maior parte 

das terras com potencial agrícola localizam-se nas florestas tropicais. De 1800 a 1950, os 

agricultores aumentaram a produção arando novas terras, arrasando florestas e limpando 

pastagens virgens. Com a chegada da Revolução Verde, os agricultores adoptaram novas 

tecnologias que aumentaram a produção em 300% sem que tivessem expandido o uso de 

terras agrícolas. Os proponentes da agrobiotecnologia argumentam que a utilização de culturas 

geneticamente modificadas iria permitir aos produtores aumentarem a produtividade das 

explorações existentes, como também cultivar terra sub-óptima. A salinidade está a tornar não 

arável 40% da terra irrigada ao nível global, mas os investigadores Zhang e Blumwald 

desenvolveram tecnologia que poderia permitir aos agricultores produzirem plantas em solos 

com 50 vezes mais sal do que a existente na água normal [12]. As novas plantas 

geneticamente modificadas também são capazes de produzir ácido cítrico nas raízes o que 

permite o seu crescimento em solos com quantidades elevadas de alumínio [13]. 

 



POTENCIAL PARA UM NOVO MOVIMENTO PARA UMA AGRICULTURA BIOLÓGICA COM 

RECURSO À ENGENHARIA GENÉTICA 

 

As regulamentações para os produtos biológicos ainda não permitem a prática da agricultura 

com métodos biológicos e com recurso à engenharia genética de plantas. Em 2007, a União 

Europeia adoptou uma nova legislação para os produtos biológicos – Council Regulation 

834/2007 – que estipula um máximo de 5% de presença adventícia (ou seja, não intencional) 

de ingredientes produzidos convencionalmente nos produtos biológicos. Contrastando com este 

nível de exigência, a EU não aceita que os produtos biológicos contenham mais de 0,9% de 

presença adventícia de ingredientes geneticamente modificados. Ao indicarem que as culturas 

biotecnológicas representam um tipo de perigo diferente e maior do que as plantas 

convencionais, a Legislação da União Europeia para os produtos biológicos procura 

marginalizar a biotecnologia aplicada à agricultura. Não há nenhum motivo científico  para 

estigmatizar esta tecnologia e, ao fazê-lo, está a ameaçar-se um movimento agrícola com 

capacidade para promover a qualidade do ambiente, aumentar a produção e melhorar a 

nutrição ao nível global. 

 

As implicações políticas da mudança das regulamentações governamentais para os produtos 

biológicos, de forma a permitir o cultivo biológico de culturas geneticamente modificadas, iriam 

beneficiar os consumidores e o ambiente. Os dois sistemas têm objectivos nutricionais e 

ambientais compatíveis e em conjunto poderiam criar uma nova forma de produção agrícola 

sustentável. Produções biológicas com recurso a plantas geneticamente modificadas e com 

grande escala poderiam permitir fornecer aos consumidores produtos mais acessíveis e com 

maior qualidade para a sua saúde e para o ambiente. A introdução da engenharia genética na 

agricultura biológica iria aumentar a produção biológica e contribuir positivamente para o 

abastecimento alimentar global. 

 

Combinando os métodos biológicos com a agrobiotecnologia iria permitir aos agricultores 

elevadas produtividades e fornecer os consumidores que exigem produtos biológicos. As 

pragas, as doenças e a deterioração – problemas que a agrobiotecnologia consegue contrariar 

– destroem quase 40% das culturas alimentares globais em todo o mundo [14]. Por exemplo, 

o milho africano é susceptível à broca das hastes que destrói entre 15 a 40% da cultura todos 

os anos e um novo evento permite às plantas geneticamente modificadas deste tipo de milho 

resistirem a esta praga [15]. A disparidade entre a agricultura americana e a agricultura 

europeia demonstra o impacto potencial da agrobiotecnologia na produção. Em 1996, quando 

as culturas geneticamente modificadas foram introduzidas, pela primeira vez, na agricultura 

comercial, a produção de grão na Europa igualou a dos EUA. A produção europeia de grão tem 

caído desde então 1 a 2% anualmente em relação à americana, o que significa que a Europa 



poderia produzir mais 15% de grão se deixasse de proibir as culturas geneticamente 

modificadas na agricultura [16]. 

 

As elevadas produtividades não devem ser encaradas como sendo apenas um benefício para 

os agricultores. Ao mesmo tempo o sistema actual de produção biológica desincentiva o 

investimento no aumento da produtividade e à medida que se aumenta a área de solo onde se 

pratica agricultura biológica está-se a encorajar a desflorestação.  

Em 2007, 32,3 milhões de hectares em todo o mundo obtiveram certificação biológica, o que 

significa um aumento de 1,5 milhões de hectares relativamente a 2006 [17]. Os agricultores 

biológicos, tal como os convencionais, poderiam usar a agrobiotecnologia para aumentar a 

produtividade das explorações já existentes ou cultivar terras onde a salinidade tenha tornado 

o solo impróprio para a agricultura. A rejeição da moderna biotecnologia de plantas representa 

um retorno anterior à década de 1950, em que para se produzir mais terá de se recorrer à 

desflorestação para satisfazer a procura crescente de produtos biológicos. 

 

O desvio de solos agrícolas para produção biológica poderá também ter implicações perigosas 

para o abastecimento alimentar mundial, caso os produtores rejeitem o acréscimo de 

produtividade da agrobiotecnologia. Os preços globais dos alimentos aumentaram 83% de 

2005 a 2008 [18]. Recentemente, caíram com a economia mundial, mas é improvável que se 

mantenham baixos. Uma população global a crescer requer cada vez mais alimentos e a FAO 

(Food and Agriculture Organization) das Nações Unidas estima que a procura mundial de 

alimentos irá pelo menos duplicar de 1990 a 2030 [19]. Altas produtividades irão em último 

caso beneficiar os povos com falta de recursos alimentares que precisam de uma maior 

distribuição global de alimentos para que os preços se mantenham baixos. 

 

Actualmente, a seca ameaça a produtividade dos líderes agrícolas mundiais, tanto da produção 

convencional como da produção biológica. Conforme o clima global altera os padrões das 

chuvas na maior parte do mundo, os produtores precisarão de usar a agrobiotecnologia para 

combater a seca. A Austrália é o líder da agricultura biológica, com 10 milhões de hectares e 

39% de área total de culturas biológicas em 2005 [20]. Actualmente, a Austrália está afectada 

por secas históricas. A América Latina, a região em maior crescimento, tinha 19% de área de 

culturas biológicas em 2005 [21]. A Argentina é o segundo maior produtor biológico com três 

milhões de hectares [22] e está previsto que a sua produção alimentar seja reduzida em cerca 

de 50% em 2009 [23]. A seca levou o Brasil, o quinto maior produtor biológico [24] e o 

terceiro maior exportador mundial de milho, a prever uma queda nas suas colheitas de 58,7 

para 50,3 milhões de toneladas entre 2008 e 2009 [25]. A Monsanto desenvolveu um tipo de 

milho transgénico tolerante à seca para ajudar os produtores a combaterem com maior 

eficiência os seus efeitos. Este novo tipo de milho geneticamente modificado consegue 



sobreviver durante 8 a 12 dias em condições de seca e prevê-se que a sua comercialização irá 

iniciar-se no ano 2010. 

 

A produção biológica com recurso à engenharia genética poderia também ajudar os 

agricultores de culturas biológicas a atingir o objectivo de produção de alimentos mais 

saudáveis. A eliminação de pesticidas na agricultura é benéfica para o ambiente, mas a sua 

ausência promove o desenvolvimento de pragas e doenças. Um controlo ineficiente das pragas 

tem conduzido a níveis mais elevados de aflatoxinas (toxinas produzidas por fungos) em 

sementes biológicas em comparação com a presença dessas toxinas em sementes 

convencionais, o que é uma ameaça à saúde dos consumidores. As culturas geneticamente 

moficadas Bt (isto é resistentes ao ataque de pragas de insectos) têm índices de aflatoxinas 

mais baixos do que as culturas biológicas e do que as culturas convencionais, porque têm um 

gene que intrinsecamente repele as pragas, evitando os ferimentos que servem de porta de 

entrada para a infestação com fungos. A utilização da agrobiotecnologia pode assim permitir 

aos agricultores biológicos abandonar os pesticidas não por causa da ideologia, mas por serem 

obsoletos. O produto final da agricultura biológica e biotecnológica é mais saudável para os 

consumidores sem prejudicar o ambiente.  

 

Existem alguns problemas inerentes à produção biológica que a agrobiotecnologia ainda não 

consegue resolver. O estrume é a maior fonte de fertilizante biológico e o Instituto para a 

Ciência e a Tecnologia Alimentar, do Reino Unido, publicou em 2002 um relatório no qual 

realçava os perigos dos microrganismos causadores de doenças, como a bactéria Escherichia 

coli, que o estrume pode transferir para as culturas [26]. O controlo das ervas daninhas é 

outro dos problemas. Agricultores no Reino Unido descobriram que as ervas daninhas 

aumentam 300% quando se passa da utilização de práticas usadas na agricultura convencional 

para as práticas utilizadas na agricultura biológica, tendo por isso que recorrer à mobilidade 

dos solos [27]. A limpeza mecânica dos campos promove o aumento da utilização de 

combustíveis fósseis, o aumento de enxurradas, a diminuição do carbono no solo, prejudicando 

também as aves nidificantes, os vermes e os invertebrados existentes nesses campos [28]. 

Alguns tipos de culturas de cobertura, como a ervilhaca-peluda, são capazes de eliminar o 

aparecimento de ervas daninhas, mas necessitam de herbicidas – 0,5 libras de Metribuzin por 

acre – para serem eficientes [29]. 

 

Os governos deveriam mudar as suas regulamentações para permitir aos produtores receber 

certificação para culturas biotecnológicas cultivadas através de práticas agrícolas biológicas. 

Esses sistemas iriam atingir com maior eficiência os objectivos do movimento que defende a 

agricultura biológica para a sustentabilidade ambiental e promoção da saúde pública. As 

regulamentações não deveriam incluir, pelo menos, padrões diferentes para a adição não 



intencional de ingredientes convencionais e biotecnológicos nos produtos biológicos. Fazendo-o 

aumenta-se desnecessariamente o estigma da biotecnologia, asfixiando o desenvolvimento 

mundial da tecnologia sem justificação científica.  
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