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Riscos reais e alarmes catastrofistas 

O período de enorme crescimento pelo qual passamos desde o século XVIII foi 

e continua sendo um percurso cheio de riscos de naturezas diversas. De 1800 

a 2010 população saltou de 1 para 7 bilhões de pessoas e a economia 

aumentou por um fator de mais de setenta. O crescimento foi propelido pela 

Tevolução Tecnológica, que fez do mundo  um local irreconhecível por 

qualquer habitante do passado. A maré de mudanças, um verdadeiro arrastão 

técnico, econômico e social, trouxe à praia, junto a muitos ganhos inegáveis, 

uma variada lista de problemas que a humanidade terá de enfrentar. Os 

problemas apresentam-se em muitas escalas de gravidade e alguns deles, se 

não resolvidos, ameaçam a civilização, talvez a própria espécie humana. 

Armas nucleares, poluição, legiões de excluídos e aquecimento do planeta se 

apresentam como os problemas mais medonhos. Não poucas pessoas incluem 

na lista a inteligência artificial, cujo desenvolvimento avança com velocidade 

crescente e pode levar a máquinas capazes de dominar o seu criador.  

Após a Segunda Grande Guerra, principalmente nos anos 1950 e 1960, houve 

uma onda de alertas sobre as ameaças da superpopulação, do esgotamento 

dos recursos naturais e de inúmeros produtos químicos sintéticos que 

passaram a ser usados em larga escala. Dois livros sobre o assunto tiveram 

impacto especialmente grande. O primeiro deles foi Silent Spring, publicado em 

Português com o título Primavera Silenciosa (Carson 1962). O livro foi escrito 

por Rachel Carson (1907 – 1964), uma bióloga marinha que se interessou pelo 

largo uso de pesticidas, principalmente o DDT, nas lavouras, hortas e até 

jardins americanos. Carson é apontada como a mãe do movimento ambiental, 

que creceu continuamente desde o enorme sucesso de Silent Spring. Ela foi 

um dos ícones da minha juventude. Pouco depois de vir em 1964 de uma 

fazenda onde vivera sozinho durante 2 anos para estudar na Univesidade 

Federal de Minas Gerais, tomei contato com o livro, que li com reverência e 

horror. Carson, que morrera precocemente de câncer em 1964, prenunciava 

que o DDT levaria grande parte da população a ser atigida, em uma geração, 

por uma epidemia de câncer. Eu, que tinha usado rotineiramente DDT no 



galinheiro para combater piolho de galinha e em minha casa para combater 

pulgas e baratas, seria uma das próximas vítimas. O livro começa com a 

descrição lírica de um cenário paradisíaco, que estava sendo devastado pelos 

pesticidas organoclorados: 

“Houve outrora uma cidade, no coração da América, onde a vida toda parecia 

viver em harmonia com o ambiente circunstante. A cidade ficava em meio a 

uma espécie de tabuleiro de xadrez, composto de fazendas prósperas, com 

campos de trigo e encostas de pomares, nos quais na primavera nuvens 

brancas de flores oscilavam por cima das campinas verdejantes. No outono, os 

carvalhos, os bordos e os vidoeiros punham um fulgor de colorido que 

flamejava e tremulava de través sobre um fundo de pinheirais. Depois as 

raposas uivavam nas colinas e as renas cruzavam silenciosamente os campos, 

meio ocultas pelas brunas das manhãs de outono.”  

Todo esse cenário já havia sido destruído, informa depois Carson. Nas 

fazendas, as galinhas chocavam, mas os ovos não eclodiam. As primaveras 

eram silenciosas porque não mais havia pássaros para cantar. Crianças 

morriam por uma onda crescente de leucemia, uma epidemia de câncer já 

despontava. Milhares de mortes humanas causadas por pesticidas são 

relatadas em episódios não documentados com fontes. 

 Silent Spring deflagrou o movimento ambientalista moderno. Em 1970 foi 

criada a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), em 1972 

foi proibida a fabricação, comércio e uso do DDT nos EUA e logo depois em 

muitos países. Carson nunca defendeu o banimento do DDT, apenas condenou 

seu amplo emprego indiscriminado como inseticida em lavouras e jardins. 

Apontou, muito corretamente, o risco de se liberar o uso de produto tão 

perigoso por pessoas desinformadas.  Ela tinha, entretanto, ciência da 

importância do DDT no combate à malária, que matava milhões de pessoas a 

cada ano em todo o mundo.  

As propriedades do DDT como inseticida foram descobertas em 1939 pelo 

químico Paul Müller, que ganhou por isso o prêmio Nobel de Medicina em 

1948. Em 1942, DDT passou a ser usado pelos americanos em áreas 

ocupadas pelo seu exército no combate à malária, ao tifo e à febre amarela, 

com resultados excepcionais e custo baixo, pois o produto é de fácil fabricação. 

Por mais de duas décadas, foi mundialmente usado no combate à malária, com 

enorme sucesso. De 1952 a 1962, a incidência anual de malária na Índia caiu 

de 100 milhões para 60 mil; nos anos 1970 subiu novamente para 6 milhões. 

Para combater a malária com DDT, bastam duas pulverizações por ano nas 

paredes internas das casas, e os males à saúde dos moradores são pequenos 

comparados aos benefícios. Se considerarmos só os males, ignorando os 

benefícios, nunca tomaremos sequer uma aspirina. Talvez Carson defendesse 

esse uso controlado, mas não seus apóstolos, e suas políticas radicais 



resultaram em milhões de mortes evitáveis. Ainda hoje, morrem na África, a 

região do mundo mais afetada pela epidemia, cerca de 400 mil pessoas por 

ano. Em 2006, a Organização Mundial da Saúde recomendou a volta da 

dedetização para combate à malária, mas muitos governos  têm sido omissos e 

quando agem os dedetizadores oficiais são mal recebidos pelos moradores das 

áreas rurais. 

Feita exceção ao aumento das mortes evitáveis por malária, o trabalho de 

Carson teve consequências muito positivas. Antes de Primavera Silenciosa os 

governos eram absurdamente displicentes com danos ao meio ambiente 

causados por pesticidas e outros produtos químicos. Hoje, todo país tem um 

ministério de meio ambiente, as questões ambientais são matéria frequente na 

mídia e entre os jovens há crescente consciência da importância de se 

preservar o meio ambiente.   

Em 1968, Paul R. Ehrlich publicou o livro The Population Bomb, com predições 

apocalípticas sobre o futuro e pregações de políticas drásticas para controle do 

crescimento populacional. O mundo já tinha 3,8 bilhões de habitantes e Ehrlich 

advogava uma população de 2,5 bilhões. Em 1969, ele publicou o artigo Eco-

Catastrophe (Ehrlich 1969), com previsões ainda mais dramáticas: até 1980 a 

expectativa de vida dos americanos cairia para 42 anos por causa de uma 

epidemia de câncer e em 1999 a população do país estaria reduzida a 22,6 

milhões. Apesar de ver suas predições desmentidas pelos fatos, ele insiste em 

defender sua pertinência na época em que foram feitas e a anunciar outros 

sinistros. Um deles é que a humanidade caminha para o canibalismo dos 

mortos por falta de alimentos. 

A questão populacional vem sendo resolvida, não por causa de políticas 

governamentais, mas como resultado natural da urbanização. Nas 

comunidades rurais, ter muitos filhos sempre foi um expediente empregado 

pelos pais para assegurar força de trabalho familiar, e até o século XVIII a 

população só crescia muito lentamente por causa da limitação de comida e das 

frequentes epidemias infecciosas. A Revolução Industrial causou um intenso 

êxodo da população para as áreas urbanas. Quando se deslocam para as 

cidades, após considerar o custo de moradia e da criação de cada filho, os pais 

optam por ter menos filhos e investir mais na sua educação. Desde os anos 

1980, a taxa de natalidade vem decaindo continuamente, exceto na África e em 

algumas regiões de Ásia. Em 2011, a população mundial atingiu 7 bilhões e 

provavelmente se estabilizará em cerca de 11 bilhões em 2100.  

Clima e África, os dois grandes problemas da atualidade 

O crescente despejo de gases estufa na atmosfera vem aquecendo o planeta. 

Medidas cada vez mais precisas e abrangentes da temperatura do ar e dos 

oceanos mostram que de 1880 a 2012 a temperatura aumentou cerca de 



0,85ºC e simulações computacionais revelam, cada vez com maior 

confiabilidade, que esse aquecimento é decorrente da ação humana. O IPCC – 

International Panel on Climate Change tem produzido relatórios periódicos 

sobre as mudanças climáticas, o mais recente liberado em 2014. Aponta-se, 

com bom grau de confiabilidade que no século XXI haverá aquecimento 

planetário suficiente para gerar calamidades em grande escala. O crescimento 

econômico, que sem o aquecimento seria espetacular no presente século, 

pode ser altamente reduzido pelas alterações climáticas. Em 2100, a renda 

mundial per capita pode ser de 17 mil a 76 mil dólares, dependendo do cenário 

considerado para as políticas climáticas, segundo as previsões do relatório de 

2007 do IPCC; no relatório de 2014, não se faz tal tipo de previsão. Já a IRENA 

– The International Renewable Energy Agency, tem apostado na solução do 

problema pela evolução tecnológica de produção de energias renováveis, que 

possivelmente ficarão mais baratas que a energia gerada por combustíveis. 

Segundo a Agência, o aquecimento não passará de 2º C acima do período pré-

industrial  (IRENA 2017). 

Outro elemento preocupante nos horizontes de curto e médio prazos no 

cenário mundial é a evolução socioeconômica e populacional da África, que 

nem de longe acompanhou o crescimento econômico da Ásia no período 1980-

2000 e teve um crescimento populacional proporcionalmente maior. Mesmo 

tendo crescido significativamente no período 2000-2015, a situação econômica 

da África permanece dramática. As estimativas do PIB per capita em 2016 no 

continente vão de US$1,82 mil a US$1,87 mil. A população, que é hoje de 1,2 

bilhões, segundo a ONU deverá subir para 2,5 bilhões em 2050, o que 

corresponderá a 39% da população mundial. Alimentar o resto do mundo no 

século XXI não é questão preocupante, mas alimentar a África, pobre e 

altamente povoada, é um desafio que pode tornar-se medonho dependendo da 

evolução do clima. Segundo muitos, a engenharia genética é indispensável 

para o enfrentamento do problema. Em 2010, Matt Rydley, autor, dentre outros, 

dos livros Genoma e As Origens da Virtude, escreveu The Rational Optimist, 

publicado em Português com o título O Otimista Racional (Ridley 2014), onde 

aborda, entre outras, as questões do clima, da África e da engenharia genética. 

Com exceção do problema climático, comungo o otimismo de Ridley. 

 

A Revolução Verde 

Nos anos 1940–1970, a produtividade dos cerais cresceu muito 

significativamente em decorrência de avanços na genética das plantas e nas 

técnicas de cultivo. O termo Revolução Verde (VR) tem sido usado para 

descrever esse período de inovações. A RV verde foi a precursora da 

Engenharia Genética. O passo essencial da Revolução foi o desenvolvimento 

de cultivares mais produtivos e mais resistentes a doenças por meio de 



cruzamento (hibridização) de cultivares da mesma espécie de grão. Os híbridos 

ficaram mais produtivos pela maior resistência a doenças e maior capacidade 

de aproveitamento de fertilizantes químicos (NPK e micronutrientes), que 

passaram a ser usados intensivamente na agricultura. A RV verde incluiu maior 

mecanização das lavouras e irrigação de áreas mais secas. O principal 

cientista e grande inspirador da RV foi o agrônomo americano Norman Borlaug 

(1914 – 2009), conhecido como pai da agricultura moderna. Seu trabalho teve 

início no México, nos anos 1940, com o desenvolvimento de um cultivar 

altamente produtivo de trigo semi-anão e do emprego de irrigação. O México, 

que importava metade do trigo que consumia, em cerca de uma década passou 

à condição de exportador de trigo. As práticas foram logo depois adotadas nos 

EUA, que também importava metade do trigo consumido e virou exportador do 

grão. O movimento expandiu-se para a Ásia, onde além do trigo melhorado foi 

cultivada uma variedade de arroz, o IR8, altamente produtiva. Avalia-se que a 

RV tenha salvado 1 bilhão de pessoas da morte por inanição.  

O avanço da produtividade do trigo em países pouco desenvolvidos obtido pela 
RV, seguida pela EE, pode ser visto na Figura 1. Nota-se que após 2000,  

 

Figura 1 – Produtividade do trigo nos países menos desenvolvidos. Fonte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution 

Quando as platas transgênicas passaram a ser usadas, o crescomento tornou-

se mais rápido. Segundo o Banco Mundial, a produtividade de trigo nos EUA 

saltou de 2.522 kg /He em 1961 para 7.638 kg /He em 2014. No Leste da Ásia 

e Pacífico, saltou de 1.416 kg /He em 1961 para 4.958 kg /He em 2014. 

Norman Borlaug ganhou vários prêmios, dentre eles o Nobel da Paz de 1970. 

Mas foi também alvo de muitas críticas. A RV teria eliminado quase 

inteiramente as culturas orgânicas, transformado a agricultura em atividade 

empresarial, em detrimento da atividade familiar de subsistência, o que causou 

êxodo rural. Para agravar, teria gerado superpopulação mundial pela redução 

da fome (sic). Aponta-se, com razão, que a África foi pouco beneficiada, mas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Revolution


ignora-se que isso decorreu da pequena adesão dos governos locais ao 

movimento da RV. 

Organismos geneticamente modificados (OGM) 

Os OGM, ou organismos transgênicos, são manipulados por engenharia 

genética para receber um ou mais genes de outro organismo e com isso 

ganhar características desejáveis preestabelecidas. Praticamente todos os 

OGM são plantas, mas nos EUA foi desenvolvido um salmão transgênico que 

cresce muito mais rapidamente. O salmão está passando pelo crivo final de 

avaliação antes de ser liberado para produção e consumo humano. Há uma 

quantidade bastante grande e rapidamente crescente de plantas GM já 

cultivadas e consumidas por humanos e animais. As mais bem estabelecidas 

são plantas GM para ganhar tolerância a herbicidas ou resistência a insetos, ou 

ambas as características. Cerca de 85% da soja e do milho produzidos nos 

EUA e no Brasil, de longe os maiores produtores mundiais de OGM, são 

tolerantes a herbicidas específicos e resistentes a uma variedade de insetos, 

por obra da transgenia. O algodão é talvez a terceira planta transgênica mais 

cultivada. Mamão resistente ao vírus da mancha anelar, a mais grave doença 

dos mamoeiros, já está disponível nos supermercados. O mesmo ocorre com 

batata transgênica resistente ao fungo da pinta preta – o causador da grande 

fome da Irlanda em 1845 – muito cultivada e consumida nos EUA e na Europa. 

Canola, maçã, uva, alfafa e linho somam-se ao grupo dos OGM já em uso. A 

primeira pessoa a criar OGMs foi Mary-Dell Chilton, cuja foto está no cabeçalho 

deste artigo. Usando a genes de Agrobacterium tumefaciens, ela, junto com  

colaboradores, criou OGMs resistentes a insetos. Chilton é chamada rainha 

das Agrobacterium. 

A soja e o milho tolerantes ao herbicida glifosato, comercializado pela 

Monsanto com o nome comercial Roundup, são especialmente importantes. Há 

muitas variantes de cultivares com tolerância ao glifosato, a maioria produzida 

pela Monsanto, que fornece as já famosas sementes Roundup ready. A 

importância das plantas tolerantes a herbicidas é inteiramente singular, pois ela 

possibilita o plantio direto das sementes, ou seja, a semeadura sem qualquer 

aração ou gradagem do solo. Um herbicida de largo espectro ao qual o cultivar 

é resistente é fumigado sobre as plantas daninhas, ou restos de pastagem no 

caso da consorciação agricultura-pecuária. Após isso, plantadeiras 

especialmente projetadas abrem uma estreita fenda na palhada morta, na qual 

são depositados o adubo e, um pouco acima dele, as sementes. A Figura 2 

mostra lavouras de milho e de soja cultivadas por plantio direto. 



 

  Figura 2 – Milho e soja cultivados por plantio direto. 

 

As vantagens ecológicas e econômicas do plantio direto são inúmeras. Há 

economia de máquinas, combustível, mão de obra e tempo pela dispensa do 

revolvimento do solo, que na plantação tradicional é usado principalmente para 

enterrar as plantas daninhas ou restos de pastagem. Em locais muito frios, a 

aração é necessária para apressar o aquecimento do solo na primavera, o que 

inviabiliza o plantio direto. Como no plantio direto o solo nunca fica diretamente 

exposto à ação do sol, chuva ou vento, a erosão é reduzida a praticamente 

zero, o solo fica mais rico em minhocas e microrganismos, com o que ganha 

maior fertilidade, a perda de umidade por evaporação do solo diminui 25% e 

em lavouras irrigadas o gasto de água reduz-se em cerca de 30%. O 

escorrimento de água da chuva fica muito reduzido, o que minimiza a 

contaminação de rios e lagos com adubos e pesticidas. O solo fica a cada ano 

menos compactado, o que facilita a infiltração da água da chuva ou da irrigação 

e o crescimento das raízes. No solo especialmente poroso do cerrado 

brasileiro, a cada alguns anos torna-se necessário comprimir o solo com um 

rolo arrastado por trator para que ele tenha firmeza suficiente para sustentar 

plantas altas como o milho e o girassol. Também no Brasil, onde há insolação e 

calor para cultivo durante todo o ano, desseca-se a lavoura de verão com 

herbicida para antecipar a colheita e imediatamente depois planta-se a 

chamada lavoura safrinha, cuja produção corresponde a coisa de 70% da safra 

de verão. No sul do país, planta-se trigo no inverno e imediatamente após a 

colheita planta-se a lavoura de verão, que pode ser milho, soja, algodão, feijão, 

arroz, canola, girassol ou outra planta. Em lavouras irrigadas, podem ser 

obtidas três safras anuais, em sistema de rodízio, o qual elimina a quantidade 

de pragas, principalmente de nematoides, que se alimentam das raízes de 

algumas plantas, mas são combatidos por outras. O manejo de lavouras em 

rodízio por plantio direto tem evoluído rapidamente, com correspondentes 

ganhos no que se produz cada ano no mesmo solo. Mesmo com exploração 

tão intensa, em vez de exaurido o solo fica cada vez mais fértil. Se a semente é 

resistente a insetos, a quantidade de inseticidas usada nas lavouras fica bem 



reduzida. Esse é um ganho relevante, pois os inseticidas atuam sobre animais, 

por isso costumam ser mais danosos à saúde humana que os herbicidas, que 

atuam sobre plantas. Não há capina mecânica no sistema de plantio direto. 

Em regiões tropicais e subtropicais, o plantio direto tem possibilitado a 

integração da lavoura com a agropecuária. O procedimento é simples. Planta-

se a chamada lavoura do verão, principalmente de milho, que apesar do nome 

na verdade é plantada em outubro, plena primavera Quando as plantas 

atingem certo tamanho, semeia-se gramínea para forragem, principalmente do 

gênero Bachiaria, nas entrelinhas das plantas. Em grandes lavouras, as 

sementes são espalhadas por avião. Após a colheita da lavoura, a gramínea já 

está pronta para pastoreio. Continua crescendo, pois há satisfatória umidade 

no solo e ainda restam um ou dois meses de chuva. Os restos de adubo da 

lavoura são aproveitados pela gramínea, o que gera grande massa verde de 

pastagem. O pastoreio pode ser muito intenso até que o inverno desseque a 

pastagem. No Centro-Oeste e sul da Amazônia, o pastoreio pode continuar até 

meados da primavera, quando é tempo de novo plantio de lavoura. Com 

herbicida, mata-se a pastagem e o plantio direto de lavoura é novamente feito 

sobre a palhada, que às vezes precisa ser roçada com um largo rolo de facas 

puxado por um trator leve. As raízes das braquiárias são muito profundas, o 

que promove importante arejamento e permeabilidade do solo. Cerca de 25% 

da área da propriedade é reservada para pastagem na primavera e verão, 

época em que as gramíneas crescem com enorme vigor. Com esse sistema de 

integração, na mesma fazenda é possível criar mais que o dobro do gado que 

se criaria sem o consórcio, e a lavoura que se cultiva tem produtividade muito 

alta. Uma exposição mais detalhada das vantagens já desenvolvidas e do 

potencial do plantio direto não seria apropriada neste artigo. Mas é oportuno 

apontar que na opinião dominante entre os especialistas, o uso de OGM em 

lavouras, hortaliças e fruticulturas poderá levar a enorme aumento mundial da 

produção de alimentos, sem aumento da área cultivada. Com o aumento da 

renda das pessoas, a cada 15 anos 1 bilhão de pessoas passam a consumir 

carne em quantidade significativa. O consórcio lavoura-agropecuária, somado 

ao aumento da produção de soja e milho para alimentar suínos e aves, é 

fundamental para atender essa demanda cescente. Edward O. Wilson, talvez o 

mais renomado biólogo vivo, que tem sido por décadas ambientalista ativo e 

muito bem informado, propõe em seu livro mais recente (Wilson 2016), do qual 

só li os fragmentos disponíveis no site da Amazon, que metade das terras e 

dos oceanos sejam destinados a reservas biológicas permanentes. Isso pode 

parecer surpreendente, mas na opinião de Wilson, é viável, mesmo com o 

aumento da população e do consumo de alimentos nas regiões hoje pobres. 

Wilson, que escreveu um Afterword para a reedição em 2004 de Silent Spring 

de Rachel Carson, apoia o cultivo de OGMs (Wilson 2015) e as considera 

essenciais para seu projeto. Vale apontar que a tecnologia do plantio direto é 

perfeitamente aplicável ao solo e ao clima da África subsaariana, onde a falta 



de alimentos já é grave e pode tornar-se dramática com o aumento previsto da 

população. 

Uma planta transgênica especialmente indicada para a África e parte da Ásia é 

o arroz dourado (golden rice), desenvolvido há bom tempo, mas ainda pouco 

cultivado. Isso porque a deficiência de vitamina A afeta 190 milhões de 

crianças 19 milhões de mulheres grávidas em 122 países e gera 1-2 milhões 

de mortes evitáveis e 500 mil cegueiras por ano nesses locais. O arroz dourado 

produz grande quantidade de betacaroteno, que o organismo humano 

metaboliza e transforma em vitamina A, e poderia sanar esse gravíssimo 

problema. Uma foto de grãos de arroz dourado é exibida na Figura 3. 

 

Figura 3 – Arroz dourado. A abundância do betacaroteno, que lhe dá a coloração 

dourada, pode sanar a deficiência de vitamina A que afeta vastas populações pobres 

do mundo e causa muitas mortes e cegueiras. 

A engenharia genética tem um enorme potencial para o desenvolvimento de 

cultivares com outras características desejáveis, tais como valor alimentício 

superior, precocidade, melhor aproveitamento de adubos, economia de água, 

tolerância ao sal e a temperaturas altas ou baixas, e raízes mais profundas, 

com o que a planta retira água e nutrientes de camadas mais profundas do 

solo, inclusive adubo lixiviado pela água. 

 

Criticas ao uso de OGM e sua defesa por cientistas e órgãos de 

agricultura e saúde 

Apesar de todos os benefícios dos organismos transgênicos, seu cultivo e seu 

uso na alimentação de animais e humanos é visto com muito temor por grande 

parte da população. Tal temor se explica pela experiência de calamidades 

passadas em que produtos anunciados como milagrosos como, por exemplo, a 

talidomida, geraram enormes danos. Pessoas mais informadas também 

consideram o fato de que muito trabalho supostamente científico foi financiado 

por fabricantes de cigarros, por produtores de carvão e petróleo, e que sua 

conclusão sempre foi ou ainda é que os referidos produtos não geram mal. Nas 

Américas, a resistência popular ao uso dos OGM já é pequena e concentra-se 



na cultura New Age, em pessoas que superestimam o potencial da agricultura 

orgânica, em alguns setores da esquerda que incluem os blogues 

autoproclamados progressistas, o MST e outras organizações contrárias à 

agricultura empresarial. Na UE, a resistência ainda é grande, mas está sendo 

reduzida. A China está abrindo-se rapidamente à adoção dos transgênicos. Em 

2016, a estatal chinesa ChimChina adquiriu a suíça Syngenta Byotechnology 

por US$43 bilhões. Por incrível que pareça, a maior resistência à nova 

agricultura está hoje concentrada exatamente nas regiões que mais poderiam 

se beneficiar dela. Um trabalho intenso do GreenPeace e de ONGs menores 

na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, Sri Lanka e em toda a África criou um 

enorme temor aos OGMs, principalmente ao arroz dourado.   

Alguns oponentes dos OGMs são especialmente excessivos em suas 

manifestações, que algumas vezes são escandalosamente falsas e 

inconvenientes. Os OGMs são apontados como culpados por epidemias de 

câncer, por Alzheimer, Parkinson, demência, por inflamações crônicas no 

intestino, esterilidade, má formação de fetos e autismo. Stephanie Sennef 

(Sennef 2015), cientista da computação do MIT, previu que em 2025 metade 

das crianças nascidas nos EUA serão autistas. Seu alarme irresponsável foi 

reproduzido em todo o mundo; no Brasil saiu em dezenas ou talvez centenas 

de sites. Num vídeo que acessei de uma palestra de Sennef, sua fala foi 

antecipada por uma apresentação do hino nacional americano seguida por 

pregações políticas.  

Vale apontar que a manipulação humana do DNA de plantas e animais é 

antiga, já iniciou no advento da agricultura, e foi o motor da RV. Ela é a base do 

trabalho de melhoria genética de plantas e animais por cruzamentos seletivos. 

As centenas de raças de cães hoje existentes são originárias de uma única 

espécie de lobo. O próprio trigo é um híbrido desenvolvido há mais de 10 mil 

anos. O milho, o grão mais cultivado no mundo, foi desenvolvido por indígenas 

mexicanos a partir do teosinto, uma gramínea com espigas de poucos grãos 

duros e pouco nutritivos, num trabalho de milhares de anos.  Nina Federoff 

(Federoff 2003), em artigo na revista Science, aponta o desenvolvimento do 

milho como o maior feito da engenharia genética. Há já umas seis décadas, o 

DNA de plantas vem sendo intencionalmente alterado por meio de irradiação 

ou produtos químicos. Um cultivar de soja resistente à ferrugem asiática, uma 

das mais graves doenças da soja, foi obtido por hibridização de cultivares de 

soja. No processo, em que foram cruzados diversos pares de cultivares, 

acidentalmente uma combinação de genes se ajuntou para gerar resistência ao 

vírus causador da ferrugem.  

Os críticos dos transgênicos afirmam que as misturas de genes que ocorrem 

naturalmente ou por hibridização nunca cruzam a barreira das espécies. Essa 

afirmação não é relevante para a discussão do problema, e além disso é falsa. 

O triticale, usado há mais de um século como alimento humano, é um híbrido 



de trigo e centeio. Sabe-se muito bem que as bactérias trocam material 

genético entre si, e esse é um mecanismo pelo qual adquirem resistência aos 

antibióticos. Os vírus vencem na vida introduzindo material genético em plantas 

e animais. Muitas bactérias que vivem nos solos são conhecidas pela sua 

capacidade de introduzir material genético em plantas e fungos. Exatamente 

por tal capacidade, bactérias do gênero Agrobacterium são os principais 

organismos usados para a criação de plantas transgênicas tolerantes a 

herbicidas ou resistentes a insetos.   

O consenso entre os cientistas da área de genética, agricultura, saúde e 

ecologia é de que os OGMs são tão seguros para o consumo quanto os 

alimentos tradicionais e mais benéficos do que eles para os agricultores e a 

natureza. A literatura sobre isso é muito vasta e citaremos só alguns 

documentos especialmente relevantes.  

Em 2013, David Freedman publicou uma revisão popular sobre o assunto 

(Freedman 2013). Um fragmento do seu artigo merece ser citado: 

“The American Association for the Advancement of Science, the American 

Medical Association and the National Academy of Sciences have all 

unreservedly backed GM crops. The U.S. Food and Drug Administration, along 

with its counterparts in several other countries, has repeatedly reviewed large 

bodies of research and concluded that GM crops pose no unique health threats. 

(A Sociedade Americana para o Avanço da Ciência, a Sociedade Americana de 

Medicina e a Academia Nacional de Ciências, todas têm apoiado sem reservas 

alimentos GM. A Administração Americana de Alimentos e Drogas, junto com 

seus análogos em vários outros países, têm repetidamente revisto grande 

massa de pesquisa e concluído que alimentos GM não representam qualquer 

ameaça).”. 

Em 2016, mais de 100 cientistas laureados com o Nobel escreveram uma carta 

aberta (carta à GreenPeace 2016), já assinada por 123 laureados, fazendo a 

defesa de OGMs e apelando ao GreenPeace e outras ONGs para que cessem 

o movimento contra o uso do arroz dourado em países onde a carência de 

vitamina A é endêmica. A carta tem um tom forte, exemplificado pelo 

fragmento: 

“Quantas pessoas pobres devem morrer antes de considerarem isso um crime 

contra a humanidade?” 

Até o momento, GreenPeace não se manifestou. Os sites “progressistas” não 

reproduziram a carta, sequer a anunciaram. 

No final de 2016, as Academias Nacionais americanas de Ciências, de 

Engenharia e de Medicina publicaram um livro comissionado por todas elas 

sobre os OGMs. O livro (NAS 2016), com 606 páginas, faz uma análise 



abrangente do assunto, tratando-o sob todos os aspectos relevantes. Segundo 

a opinião das muitas dezenas de especialistas que escreveram o livro, 

endossada pelas três academias, os OGMs são seguros para a saúde humana 

e animal, são mais benéficos ao meio ambiente que as culturas tradicionais e 

geram grandes ganhos na produtividade e redução de custo nas plantações.   
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