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A temática dos Organismos Geneticamente Modificados 
(OGMs – ver caixa), também conhecidos como organismos 
transgénicos, é muitas vezes abordada com conotação 
negativa, principalmente quando se trata da sua utilização 
na agricultura. As mensagens transmitidas ao público 
ultrapassam e omitem as questões técnico-científicas, as 
quais já foram clarificadas, sendo agora aceite que a 
utilização de OGMs trazem benefícios para a agricultura e 
para o ambiente, podendo significar uma oportunidade para 
se produzir produtos agrícolas de elevada qualidade. 
 
 
Interesse da tecnologia do milho Bt 
 
Os OGMs para cultivo que estão disponíveis no mercado 
europeu, e que têm interesse para Portugal, foram 
aprovados pela Comissão Europeia e consistem 
exclusivamente de variedades de milho Geneticamente 
Modificado (GM). Estas variedades produzem uma toxina 
específica para combater as larvas (lagartas) da broca do 
milho – (Sesamia nonagrioides e Ostrinia nubilalis) -, que se instalam no interior da planta e 
se alimentam do caule e da maçaroca. Pode, por este motivo, provocar graves danos e 
prejuízos nas colheitas deste cereal. O controlo tradicional é feito por pesticidas, que são 
pouco eficazes, pois na maioria dos casos são aplicados quando a lagarta já se encontra no 
interior do milho.  
 
A toxina - delta-endotoxina – produzida pelas variedades de milho transgénico aprovadas é 
conhecida há mais de 50 anos e utiliza-se também na agricultura biológica, não sendo tóxica 
nem para os seres humanos, nem para outros animais, e também não é activa em outros 
insectos úteis ao ecossistema. A toxina é uma proteína codificada pelo gene Cry1A da 
bactéria Bacillus thuringiensis (Bt). Este gene é introduzido no ADN do milho, pelo que este 
se denomina de Milho Bt. Uma das vantagens da sua utilização é a redução do uso de 
pesticidas para combater a broca.  
 

      
 

Fotografias de larvas da Broca do Milho – Almeirim, Março de 2006 

O que é um Organismo 
Geneticamente Modificado 
(OGM)? 
 
Um organismo geneticamente 
modificado é uma bactéria, um 
animal ou uma planta, na qual 
foi introduzida uma alteração 
no genoma pela mão do ho-
mem. Essa alteração consiste, 
regra geral, na adição de um ou 
mais genes, os quais codificam 
a síntese de proteínas que não 
existem originalmente no orga-
nismo e que lhe conferem no-
vas características (por exem-
plo a resistência a doenças, a 
insectos ou nemátodos, a her-
bicidas, ao sal, à seca, etc.). 

www.cibpt.org 
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Dados recolhidos da Rede Nacional de Ensaios Pioneer, em 2005, relativos à incidência da 
praga da broca do milho em Portugal (que provoca, por exemplo, perdas de produtividade de 
cerca de 50% em regiões de Aveiro e de Montemor-o-Velho) revelam que pode ser 
interessante a utilização de variedades de milho geneticamente modificado e que vale a pena 
considerarmos a sua utilidade relativamente a: 
 

• Salvaguarda das colheitas, porque as larvas não as destroem; 
• Redução de custos, porque não são necessários pesticidas; 
• Benefícios para o ambiente e para a saúde pública, porque não se introduzem 

produtos tóxicos nos ecossistemas e os teores de micotoxinas no grão são 
reduzidos; 

• Benefícios na produtividade das culturas, que passa a ser máxima – o lucro 
operacional pode chegar a 560 euros por hectare quando comparado com as 
variedades não transgénicas de milho. 

 
 
Produção de plantas geneticamente modificadas 
 
As plantas são organismos vivos constituídos por grupos de células (tecidos) com 
características diferentes, mas que têm estruturas comuns, como é o caso do núcleo. É nesta 
estrutura celular que se localiza o ADN, molécula que contém a informação genética que é 
possível ler e descodificar. A descodificação molecular do ADN permite a sintetize de outro 
tipo de moléculas, as proteínas, que por sua vez são responsáveis pelas características dos 
seres vivos. Por exemplo, as plantas são resistentes a determinado vírus, se for sintetizado 
um determinado conjunto de proteínas que produzam esse efeito. 
 
Em princípio, cada gene codifica uma proteína específica. Através das tecnologias que estão 
disponíveis actualmente é possível, em qualquer organismo vivo, identificar e determinar um 
gene que codifica uma determinada proteína. Sabendo qual a característica que se pretende 
conferir a um organismo - por exemplo, a resistência ao frio (característica existente em 
algumas espécies de peixes) - e o gene que lhe é responsável, é possível isolar e recolher 
esse gene e transferi-lo para uma planta que se pretende capaz de tolerar baixas 
temperaturas. 
 
A modificação genética, por intervenção humana, faz-se através da introdução de sequências 
(genes) que codificam para uma determinada proteína no ADN do organismo (que existe em 
cada uma das suas células). Cada gene é previamente estudado com o objectivo de se 
conhecer com detalhe a sua função, assim como a da proteína por ele codificada.  
 
Para se transferir um determinado gene é necessário reconhecer a sua posição no ADN de 
origem. Uma das ferramentas disponíveis para este reconhecimento são os marcadores 
moleculares de ADN (ver caixa), que por vezes flanqueiam os genes de interesse. Depois, 
utilizam-se proteínas que funcionam como se fossem tesouras moleculares (enzima de 
restrição) para “recortar” o gene, fazendo-se a sua transferência para plasmídios (ver caixa), 
unidades circulares de ADN, que são relativamente simples de manusear. Os plasmídios 
podem ser transferidos para uma bactéria – Agrobacterium tumafaciens – que existe no solo 
no estado selvagem e que provoca tumores nos caules, junto ao solo, causados pela 
transferência de genes seus para o ADN das plantas sem qualquer intervenção humana. A 
ideia é que, através dos processos biotecnológicos descritos anteriormente, a bactéria 
transfira para a planta genes com interesse e benefício agrícola e não os genes que 
geralmente introduz em estado natural para colonizar plantas e para seu próprio benefício. 
 

Plasmídio 
 
É uma molécula de ADN 
bacteriano extra-cromossómica, 
circular, de replicação autónoma. 
Usa-se intensivamente na biologia 
molecular, particularmente, em 
processos de clonagem de ADN. 
Utilizam-se para inserir genes que 
se pretendem clonar. 

Marcadores Moleculares  
de DNA  
 
Uma localização física 
identificável num cromossoma 
cuja transmissão hereditária pode 
ser monitorizada e que apresenta 
um determinado nível de 
variabilidade entre organismos. 
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Estas bactérias previamente preparadas são colocadas em contacto com células de plantas, 
em meio de cultura, e transferem os genes para os seus núcleos. Após esta fase, e através 
de técnicas de clonagem in vitro (processo comum nas plantas mas menos comum nos 
animais mais complexos), induz-se a sua multiplicação e diferenciação para se obterem 
novas plantas, que entretanto já foram modificadas geneticamente. 
 
 
Segurança dos produtos aprovados para comercialização 
 
As plantas geneticamente modificadas referidas anteriormente não podem ser utilizadas na 
produção (isto é, para serem vendidas): é necessário testá-las primeiro. O produto destes 
cruzamentos, se estável, poderá ser então comercializado. O tempo necessário para produzir 
uma nova variedade transgénica pode 
variar entre cerca de 8 a 12 anos. 
 
Antes de estes produtos serem aprovados 
para comercialização têm que passar várias 
fases de investigação técnico-científica 
profunda, complexa e morosa - que 
pretende assegurar a estabilidade da 
expressão genética das características 
pretendidas - e por fases de testes de 
qualidade e segurança alimentar, médica e 
ambiental.  
 
Através desta tecnologia podem-se produzir 
plantas idealizadas com determinados 
objectivos específicos (ver caixa). Por 
exemplo, plantas que emitem fluorescência, 
ou que produzam pró-vitamina A. Este último exemplo refere-se à produção de arroz com 
betacaroteno, nutriente que não é acumulado nos bagos do arroz convencional e que faz 
parte da dieta alimentar humana. Em alguns países do sudoeste asiático este cereal é quase 
a única fonte de alimento disponível. Nestes países existe uma grande carência de vitamina 
A na população em geral. Foi assim idealizada, através do conhecimento disponível, uma 
planta transgénica do arroz. Sabia-se que para cumprir o objectivo eram necessárias duas 
proteínas distintas. Então, recolheram-se os genes de uma planta e de uma bactéria (fitoeno 
sintase – psy - e fitoeno desaturase - crt I-), que codificam essas proteínas, e realizou-se a 
sua transferência para o ADN do arroz (mais informações em http://www.goldenrice.org).  
 
Nos casos de aplicação desta tecnologia que passaram os testes de segurança e que foram 
aprovados para comercialização, a engenharia genética aplicada à agricultura demonstra que 
a técnica é funcional, responde aos conceitos teóricos pré-existentes (ou seja, os 
mecanismos biológicos anteriormente conhecidos) e os resultados da sua utilização são os 
esperados. Se dominamos o conhecimento científico e na prática os resultados correspondem 
à idealização prévia dos objectivos pretendidos, por que não a utilização desta tecnologia?  
 
 
 
GLOSSÁRIOS ON-LINE 
 

• Glossário do projecto jornalístico GMO-COMPASS (Inglês)  
       http://www.gmo-compass.org/eng/glossary/ 

 
• Glossário da ArgenBio (Espanhol) 
      http://www.argenbio.org/h/glosario/index.php 

 
• Glossário da FAO (Inglês, Espanhol e outras línguas) 
       http://www.fao.org/biotech/index_glossary.asp?lang=en 

 
 

Características disponíveis  
em OGM 
 
• Resistência a insectos, animais, fungos, 
bactérias e vírus 

• Resistência a herbicidas 
• Tolerância a metais pesados, salinidade, 
seca e baixas temperaturas 

• Alteração de conteúdo nutricional 
• Alteração de cor, sabor e textura dos 
alimentos 


