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 U
ma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Alimentação (Abia), cujos resultados foram 
divulgados em agosto de 2010, mostrou que a maioria das 
pessoas não sabe o que são alimentos transgênicos ou orga-

nismos geneticamente modificados, nem conhecem seus selos de identi-
ficação. Marília de Freitas, estudante, indagada sobre o assunto, afirmou 
acreditar que tudo o que se come é transgênico. Vicente de Luca, econo-
mista, diz que esse tipo de alimento pode ser uma saída para a fome no 
mundo. Michelle Fernandes, publicitária, mostrou-se preocupada com 
o consumo em longo prazo. Segundo especialistas em Nutrição e Ali-
mentos, esse tipo de resposta demonstra que a desinformação impera. 

Na opinião de Flávio Finardi Filho, professor associado do departa-
mento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP), não existem 
alimentos mais seguros do que os transgênicos: “Eles são exaustivamente 
testados antes de serem introduzidos no mercado”. Tanto estudo, obser-
vação e controle, praticamente afastam o surgimento de efeitos adversos. 
Finardi diz que os transgênicos já são consumidos em diversos países, sem 
que se tenha tido notícias de danos em animais ou humanos. “Essa é a ra-
zão por que não existe restrição para o consumo, nem mesmo entre crian-
ças e idosos”, esclarece. “Há menor risco em comer transgênicos do que 
atravessar a Avenida Paulista na faixa de segurança”, brinca o professor. 

O que são os transgênicos?
São produtos de plantas, animais e micro-
organismos geneticamente modificados 
empregados como alimentos. O objetivo 
principal é melhorar alguma característica 
que os torne mais produtivos, mais 
estáveis ou mais saudáveis.

Por que é preciso modificá-los?
Pensemos nas plantas que são atacadas 
por pragas. Durante anos as tentativas de 
aprimoramento dessas plantas utilizaram 
a irradiação (técnica que emprega radiação 
gama) de sementes para provocar pequenas 
mutações. Buscava-se desenvolver novas 
plantas da mesma espécie, mas com maior 
resistência a pragas. Esse processo, ainda 
muito empregado, é também um modo 
de transformação genética baseada em 
tentativas e erros, pois não há garantia de 
sucesso. Porém, a nova metodologia que 
utiliza informações do DNA agora 
permite a obtenção do mesmo produto, 
mas com mais segurança e eficiência, 
num tempo significativamente menor. 
A partir desse processo, abrem-se 
novas perspectivas de introduzir uma 
característica particular de uma espécie 
em outra, com ganhos de produtividade, 
menores danos ambientais, melhorias 
sociais e de saúde, especialmente para 
trabalhadores do campo e os consumidores.
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Enquanto o Brasil é o segundo maior 
produtor do mundo, países mais 
conservadores já aceitam as evidências 
técnicas da segurança desses produtos
por Cristina almeida | foto fabio mangabeira
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Há algum risco nessas modificações?
Toda modificação genética leva a riscos. 
Por outro lado, é válido dizer que do outro 
lado do risco existem os benefícios que se 
resumem em ganhos de produtividade, 
menores perdas por safras, menos trabalho 
braçal e mais alimentos por área plantada.

e quanto à saúde?
Hoje é impossível pensar em danos à saúde 
causados por alimentos transgênicos. 
Existem protocolos internacionais que 
são seguidos à risca por empresas de 
biotecnologia. Técnicos e especialistas 
trabalham como auditores para analisar 
cada um dos produtos, antes de serem 
lançados no mercado consumidor. No Brasil, 
essa função é responsabilidade da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio), órgão do Ministério de Ciência e 
Tecnologia que é composto por uma equipe 
de técnicos e por mais 54 especialistas 
graduados com doutorado. O grupo se 
reúne uma vez por mês, durante dois dias, 
só para analisar detalhadamente cada 
produto, seja ele uma vacina para gado, um 
micro-organismo produtor de biodiesel ou, 
com maior frequência, algodão, milho  
e soja geneticamente modificados.

Quem são os maiores consumidores? 
Até o momento são os bovinos, suínos e aves, 
porque no mundo inteiro a maior parte das 
rações é fabricada com soja e milho. Mas é 
claro que nós também estamos consumindo 
produtos com algum componente obtido 
pela moderna biotecnologia. Basta 
considerar a quantidade de produtos 
alimentícios que contêm derivados de soja: 
farinha, texturizados, proteínas isoladas, 
lectina e óleo. Note que nesses dois últimos 
nem há possibilidade de saber se são 
derivados de soja modificada ou não, pois 
não possuem qualquer traço de DNA da 
matéria-prima. Os laticínios também podem 
conter cepas de micro-organismos obtidos 
por recombinação de DNA ou transgenia; 
derivados de milho; pós para preparo de 
pudins e sopas; óleos de canola, soja e milho. 

Há quanto tempo os alimentos 
têm sido modificados?
O tomate foi o primeiro produto comercial 
lançado nos EUA em 1994. Tecnicamente 
não podia ser chamado de transgênico, pois 
recebia um gene modificado do próprio 
tomate e, assim, permanecia mais tempo 
na vinha, sendo colhido somente quando 
estivesse maduro. Na época, o lançamento 
teve grande destaque na imprensa, mas 
os consumidores não aprovaram o sabor 
residual e a textura de tomate verde. Depois 
disso, vieram a soja tolerante a um herbicida, 
o milho resistente a insetos, o algodão, a 
canola, a papaia resistente a vírus de planta, 
e outros, todos lançados nos EUA.

como identificar um 
alimento trangênico? 
Não há como notar diferenças entre 
produtos convencionais e geneticamente 
modificados a olho nu. Para fazê-lo são 
necessários testes sofisticados que 
não competem ao consumidor, mas 
aos fornecedores agrícolas, produtores 
industriais e aos órgãos de fiscalização. 
Entretanto, é importante saber que todo 
alimento transgênico deve ser rotulado 
com um símbolo composto pela letra “T” 
inserida num triângulo amarelo, 
semelhante a um sinal de trânsito. 
Ele é comum nas embalagens de diversas 
marcas de óleo, embora não tenha qualquer 
componente transgênico. Óleos são 
produtos refinados, sem traços de ácidos 
nucleicos e proteínas que poderiam 
identificá-los como transgênicos. 

Para finalizar, o que podemos 
esperar para o futuro?
Mais e melhores produtos à mesa do 
consumidor estarão disponíveis. Imagine 
um paciente com histórico de alergias 
podendo consumir tudo o que deseja, ou 
produtos agrícolas com menos defensivos 
químicos. Pense em vegetarianos sem 
deficiências vitamínicas. Essas são algumas 
possibilidades que poderão se transformar 
em realidade nos próximos anos. Pr
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O transgênico é resultado 
da modificação da estrutura 
genética por meio da alteração 
de um gene, ou a introdução 
de um ou mais genes 
selecionados do mesmo 
organismo ou de outro.

O resultado que se 
obtém é uma soja 
com ômega-3 que 
será usada como 
matéria-prima para 
vários produtos.
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2no laboratório, 
o gene da prímula 
é transferido para 
a planta da soja.

Para produzir uma 
soja transgênica 
com ômega-3, 
serão selecionados 
genes com essas 
características de 
outra planta, 
como a prímula. 
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