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Este ensaio descreve muito brevemente a vida e a obra de quatro 

mulheres cujos trabalhos foram seminais no desenvolvimento de técnicas 

agrícolas e de sua prática sustentável: JOHANNA DÖBEREINER, ANA 

PRIMAVESI, RACHEL CARSON e MARY-DELL CHILTON. Quatro mulheres 

fortes, brilhantes e com visão humanística da atividade agrícola. Três delas 

enfrentaram adversidades econômicas, duas também a tragédia da Segunda 

Grande Guerra, antes de iniciar seus estudos universitários. 

  

JOHANNA DÖBEREINER (1924-2000)  

 

 Johanna Döbereiner. Fonte: Embrapa 

 

 

Johanna Liesbeth Kubalka, que adotou o nome Johanna Döbereiner ao 

casar-se com Jürgen Döbereiner, um médico veterinário alemão, foi uma 

engenheira agrônoma brasileira, pioneira e principal figura internacional na 

fixação biológica de nitrogênio (FBN). Foi indicada para o prêmio Nobel de 

química em 1997. 

 Nasceu na Checoslováquia, em região de língua alemã. Seu pai, Paul 

Kubalka, foi um físico-químico que se mudou para Praga quando Johanna era 

pequena e tornou-se professor de química na Universidade de Praga.  Ao 

encerrar-se a Guerra, as pessoas de língua alemã passaram a ser perseguidas 



na Checoslováquia. A família fragmentou-se. A mãe de Johanna foi confinada 

em um campo de concentração recém-criado em Praga, onde morreu. Johanna 

foi com os avós idosos para a Alemanha Oriental e sustentava os três 

trabalhando em fazendas.  Ordenhou vacas, espalhou esterco em plantações, 

cultivou batatas e trigo, esta foi sua formação inicial no campo em que se 

tornou expoente. Seus avós morreram e ela mudou-se para a Bavária, onde 

novamente trabalhou em fazendas. Ali também reencontrou o pai e um irmão. 

Em 1947, ingressou no curso de agronomia da Universidade de Munique; por 

mais um ano, continuou trabalhando em uma fazenda para sustentar seus 

estudos. Graduou-se e se casou em 1950 com Jürgen, que conheceu na 

universidade. Junto com o marido, companheiro por toda a vida e com quem 

teve três filhos, mudou-se em 1951 para o Brasil, país que adotou como sua 

pátria. Naturalizou-se brasileira em 1956. 

 Desejosa de realizar pesquisa, mas sem experiência nesta atividade, 

ofereceu-se para trabalhar de graça para Álvaro Barcellos Fagundes, Diretor do 

Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola do Serviço Nacional de 

Pesquisas Agronômicas, o precursor da Embrapa Agrobiologia, em Seropédica 

– RJ. Foi contratada, e com o Dr. Álvaro iniciou-se em pesquisa.  

A fixação biológica de nitrogênio (FBN) transformou-se em seu principal 

interesse científico pelo resto da vida. Para melhor entendimento do assunto, 

uma breve introdução é oportuna. Desde o Egito antigo, observava-se o efeito 

benéfico das plantas leguminosas na produtividade do solo. Na Europa, há 

séculos os fazendeiros adotaram a prática de consorciar ou alternar plantação 

de leguminosas com outras lavouras para obter maiores rendimentos de suas 

terras. Em 1888-1889, na Alemanha e na Holanda, foram isolados fungos e 

bactérias associados a raízes de leguminosas. A FBN em leguminosas foi 

descoberta em 1901, na Holanda, por Martinus Willem Beijerinck. O fenômeno 

é complexo e realizado por rizóbios, bactérias do solo que colonizam raízes, 

algumas vezes os colmos, de plantas leguminosas, formando nódulos, onde 

vivem, mudando sua própria fisiologia. Por meio de uma enzima chamada 

nitrogenase, produzem amônia (NH3) a partir do nitrogênio molecular (N2), 

muito abundante na atmosfera e que circula na seiva das plantas. As plantas 

são aptas a metabolizar a amônia na produção dos aminoácidos e outros 

produtos essenciais ao seu desenvolvimento. A elevada energia necessária 

para a redução do nitrogênio molecular em amônia é fornecida pela planta, que 

fornece açúcar e outros ingredientes à bactéria. Além da amônia, os rizóbios 

produzem alguns hormônios importantes para as plantas. Um mutualismo 

simbiótico altamente vantajoso para as partes.  

Na ausência da FBN, as plantações têm de ser adubadas com materiais 

orgânicos ou fertilizantes minerais, com destaque para ureia e sulfato de 

amônio. Desde a revolução verde do pós-guerra, os adubos minerais 

nitrogenados são usados muito intensamente, sendo um componente muito 

significativo do custo das lavouras. Esses fertilizantes são muito solúveis na 

água. Por isso, são rapidamente lixiviados para o subsolo, o que resulta em 

perda de grande parte do adubo usado e contaminação dos cursos d‟água, 

onde geram excesso de algas e consequente falta de oxigênio, com redução às 

vezes drástica da vida animal aquática. O efeito estufa do uso de fertilizantes 



nitrogenados, feitos de petróleo ou gás natural a um alto custo energético, é 

também muito elevado. Em média, para cada átomo de nitrogênio fornecido à 

planta, 10 moléculas de CO2 são lançadas na atmosfera. 

 Um dos objetivos de Johanna era investigar o potencial e as limitações 

da FBN. Um fenômeno chamou-lhe a atenção. Quando havia água na terra, a 

grama batatais (grama baiana, grama forquilha), que cobria parte do centro de 

pesquisa onde ela trabalhava, ficava sempre verde e vigorosa, embora 

ninguém a adubasse. Ademais, essa grama é invasora frequente de pastagens 

degradadas. Deveria haver FBN também em gramíneas. Em 1957, ela 

descobriu a bactéria que fixava nitrogênio na grama batatais. Antes disso, em 

1953, Johanna publicou sozinha o artigo Azotobacter em sólidos ácidos, como 

nota técnica do seu centro de pesquisa. Esse trabalho revelou a existência de 

Azotobacter chroococcum, bactéria aeróbica grande, de rápida propagação e 

boa fixadora de nitrogênio, em solos muito ácidos da baixada fluminense.  

Bactérias foram encontradas em solos com pH acima de 4,6 – valor muito 

baixo; o pH do cerrado brasileiro varia de 4,3 a 6,2. Isso deu-lhe esperanças de 

significativa FBN em solos tropicais, geralmente ácidos. Johanna virou 

defensora de um novo paradigma, o de que a agricultura tropical, em particular 

a brasileira, se desenvolvesse com base na FBN, não em fertilizantes 

nitrogenados minerais. Alguns pesquisadores brasileiros e estrangeiros 

aceitaram suas ideias. Quando o Brasil começou a desenvolver seu programa 

de plantação extensiva de soja, ela defendeu com êxito essa proposta. O 

resultado foi espetacular. O Brasil tornou-se capaz de produzir mais de 3.500 

kg /ha de grãos de soja – a produtividade média em 2018-2019 foi 3.468 kg/ha 

– sem emprego de adubos nitrogenados. Segundo a Embrapa, o Brasil 

economiza mais de dois bilhões de dólares por ano com a FBN na soja. 

Computados os efeitos ambientais, esse ganho pode superar dez bilhões de 

dólares anuais. Os norte-americanos também desenvolveram seu programa de 

FBN. Mas como os rizóbios se desenvolvem melhor em temperaturas na faixa 

25-30º C, bem acima da temperatura dos seus solos, conseguem produzir 

apenas 1.600 kg/ha de soja sem uso de adubos nitrogenados. Com o uso 

intenso desses adubos, hoje têm produtividade média ligeiramente acima da 

brasileira. Argentina, Paraguai e alguns outros países tropicais têm tido ganhos 

mais próximos aos do Brasil, com base em nossa tecnologia. 

  A soja é especialmente rica em proteína. Cerca de 36% de seus grãos, 

dependendo da variedade, são proteína. Em 2018, os teores médios no Brasil 

e EUA foram 36.69% e 34,70%, respectivamente. A proteína de soja tem 16% 

de nitrogênio. Esses números explicam por que a cultura da soja requer grande 

quantidade de compostos nitrogenados, por adubação ou FBN. Além do 

nitrogênio dos grãos, há também grande quantidade de compostos 

nitrogenados na parte aérea e nas raízes da planta. Esses compostos retornam 

ao solo, servindo de adubo para a próxima plantação, geralmente não-

leguminosa. Essa adubação verde será descrita na próxima biografia deste 

ensaio, a de Ana Primavesi.   

 No aspecto científico, talvez a maior contribuição de Johanna tenha sido 

na FBN em gramíneas, cereais e tuberosos. Ela identificou e estudou 9 

bactérias diazotrópicas associadas a essas plantas não-leguminosas. Com o 



emprego de uma bactéria que ela estudou, foi possível desenvolver uma 

variedade de cana-de-açúcar capaz de produzir mais de 160 ton/ha de colmos 

com baixíssimo uso de adubos nitrogenados, o que viabilizou o Proálcool. 

Infelizmente, a política de preços artificialmente baixos para a gasolina impediu 

que as técnicas alcançadas fossem plenamente exploradas, mas de qualquer 

modo o Brasil produz açúcar e álcool a preços muito baixos. Fomos lentos em 

explorar a FBN no milho, também descoberta por Johanna. Os resultados 

recentes, obtidos pela Embrapa, são extraordinários: a colheita pode ser 

duplicada e o uso de adubos nitrogenados, altamente reduzido. 

 Johanna Döbereiner formou muitos discípulos que continuam o seu 

trabalho. Vários deles são destaque na ciência. Formou também pesquisadores 

estrangeiros, que trabalham em FBN em seus países. Assinou mais de 350 

artigos científicos e um livro  (Nitrogen-Fixing Bacteria in Nonleguminous Crop 

Plants. Johanna Döbereiner , Fabio O. Pedrosa , Thomas D. Brock, Springer 

Verlag 1987). Foi consultora de várias organizações internacionais, 

condecorada por vários governos e doutora Honoris Causa de várias 

universidades. Foi membro de três academias de ciências, a Brasileira, a do 

Vaticano e a do Terceiro Mundo. Dentre os prêmios que ganhou, destacam-se: 

 

 Prêmio Bernardo Houssay da Organização dos Estados Americanos 
(1979) 

 Prêmio de Ciências da UNESCO (1989) 

 Ordem de Mérito de Primeira Classe da República Federal da Alemanha 
(1992) 

 Prêmio México de Ciência e Tecnologia, Ministério de Ciência e 
Tecnologia, Governo Federal do México (1992) 

 Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito (1994) 
 

A história da fixação biológica do nitrogênio tem dois episódios: antes e 

depois de Johanna Döbereiner. 

 

 

ANA MARIA PRIMAVESI (1920 - 2020) 

 

 Ana Primavesi. Fonte:Embrapa 

 

 

Annemarie Conrad nasceu em 03/10/1920, na Áustria, em um castelo 

construído em 1600, herdado pela sua mãe Clara. Seu pai, Barão Sigmund 

Conrad, era um dos melhores criadores de gado da região. Annemarie, a 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%AAmio_de_Ci%C3%AAncias_da_UNESCO&action=edit&redlink=1


primogênita de seis irmãos, desde menina gostava de observar as atividades 

do pai, por quem tinha grande admiração. Adotou o sobrenome Primavesi ao 

casar-se em 1946 com o engenheiro agrônomo austríaco Artur Primavesi, com 

quem mudou-se para o Brasil em 1948, e o nome Ana Maria ao nacionalizar-se 

brasileira.  Aqui o casal realizou toda a sua carreira, voltada principalmente 

para a Agroecologia. Ambos se destacaram, mas Ana Maria tornou-se uma das 

grandes referências mundiais em Agroecologia, e seguramente a principal da 

América Latina. Morreu dia 5 de janeiro de 2020 na cidade de São Paulo. 

Em 1939, Annemarie ingressou na Universidade Rural de Viena (Boku). 

Mas a Segunda Grande Guerra iniciou-se neste mesmo ano e Annemarie não 

foi poupada da desgraça que caiu sobre quase todos. O Reich, que em 1938 

anexara a Áustria, desdenhava os acadêmicos e fazia o possível para que os 

iniciantes desistissem dos estudos. Eram obrigados a frequentes „estágios‟, nos 

quais trabalhavam exaustivamente e alimentavam-se nos limites da 

sobrevivência. Annemarie fez três desses estágios, com duração total de 21 

meses. Terminada a Guerra, na qual perdeu dois irmãos, ela e pai foram 

durante um ano confinados „cautelarmente‟ pelos ingleses em um campo de 

concentração. 

Artur tinha sido ainda mais rico do que a esposa. Recebeu educação 

esmerada e era um fino diplomata cheio de amigos importantes. Isso facilitou 

sua vida ao chegarem ao Brasil em 1948. Obteve um cargo de consultor da 

Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Nunca atuou como um 

consultor convencional de escritório: trabalhou ativamente em projetos rurais e 

para isso residiu em diferentes cidades do interior de São Paulo. Artur 

sustentava a família e Ana Maria cuidava das três crianças, mas ele a 

consultava sobre tudo no seu trabalho. 

Em 1961, foram contratados como professores pela Universidade de Santa 

Maria (RS). Ana Primavesi (seu nome científico) dava aulas sobre 

produtividade dos solos, fazia pesquisa e dirigia o laboratório de biologia e 

análise de solos. Artur Primavesi fundou e dirigiu o Instituto de Solos e 

Culturas, que rapidamente tornou-se conhecido mundialmente. O casal criou 

um curso de pós-graduação em agronomia começou a publicar trabalhos de 

impacto, com o que se credenciou para trazer à hoje Universidade Federal de 

Santa Maria pesquisadores brasileiros e estrangeiros de renome em 

agronomia.  

Ana Primavesi foi o primeiro agrônomo a tratar e investigar cientificamente o 

solo como um organismo vivo, cuja saúde e fertilidade depende de uma 

interação complexa com as plantas, os microrganismos, o clima, o ar e a água. 

Enfatizou as diferenças essenciais entre a agricultura nos locais de clima frio 

ou temperado e nos de clima tropical. Os países que primeiro se 

desenvolveram têm climas frios ou temperados. Desenvolveram a aração 

profunda do solo para na primavera acelerar o seu aquecimento, pois em seus 

climas a janela de crescimento das lavouras é curta. Os países tropicais, dentre 

eles o Brasil, tentaram copiar suas técnicas de cultivo, com resultados 

desastrosos. Nossos solos são muito mais profundos, mais quentes, mais 

pobres em nutrientes minerais, mais porosos e mais ácidos. Não devem ser 

arados, exceto no início do cultivo de terras virgens, e nesses casos o 



revolvimento do solo deve ser superficial. O solo deve ser mantido rico em 

matéria orgânica com alta relação carbono/nitrogênio. É essencial o rodízio de 

cultivares com a inclusão de plantas leguminosas, que realizam a fixação 

biológica de nitrogênio (FBN) para seu desenvolvimento e liberam mais 

nitrogênio para a plantação subsequente. A planta inicial deve ser uma 

leguminosa especialmente poderosa em FBN, como mucuna, feijão de porco, 

dentre outras. Essa planta pioneira, com os grãos, deve ser incorporada 

superficialmente ao solo. Este nunca mais deve ficar exposto ao sol e ao 

impacto direto da chuva: há de haver cobertura, seja de gramínea, seja de 

palha da última colheita. Essa cobertura evita a erosão, conserva a umidade do 

solo, estabiliza sua temperatura e mantém sua vida microbiana. Desses 

princípios nasceu o plantio direto, no qual as sementes e os adubos químicos 

são colocados no solo sem seu revolvimento: uma fenda rasa, com largura de 

uns 10 cm, desloca a palha (restega) que cobre o solo para o recebimento das 

sementes e dos adubos. Omitiremos a descrição da complexidade da prática, 

que requer plantadeiras especiais, entre outras coisas. O plantio direto, no qual 

o Brasil é líder mundial, deve muito ao trabalho de Ana Primavesi. Com ele, a 

produtividade do solo aumenta a cada ano de cultivo. 

A fertilidade do solo depende fortemente da sua capacidade de troca de 

cátions (CTC). A superfície das partículas do solo, que incluem argila e 

aglomerados orgânicos, contém muitas cargas negativas (ânions). Essas 

cargas atraem cargas positivas (cátions). Muitos destes cátions, como K+, 

Mg2+, Ca2+ etc., são nutrientes das plantas. Uns podem ser trocados por outros. 

Por exemplo, um ou dois H+ podem ser trocados por cátions nutrientes. A CTC 

é influenciada pelo pH e pela microbiologia do solo, e a microbiologia também 

influencia o pH. O controle desses fatores é um dos grandes segredos da 

agricultura produtiva e sustentável. Ana Primavesi não foi a descobridora 

desses princípios. Mas ela destacou-se por uma vida dedicada ao estudo 

teórico e prático desses princípios e ainda de outros. 

Um solo saudável, rico em micróbios – principalmente bactérias – aglomera-

se formando grumos facilmente visíveis e perceptíveis pelo tacto. Sob a 

pressão de nossos dedos, os grumos não se pulverizam, apenas se rompem 

formando grumos menores. Os grumos mantêm o solo permeável à água e ao 

ar. Com isso aumentam muito a infiltração da água das chuvas – reduzindo as 

enxurradas, as enchentes e a erosão –, aumentam a vida microbiana e 

promovem o aprofundamento das raízes.  

Em 1978, Ana Primavesi perde o marido. Decide abandonar a carreira 

acadêmica e pôr em prática suas ideias e resultados científicos. Compra uma 

fazenda em Itaí – SP. Escolhe uma área degradada, ponteada por chaminés de 

cupins, sem nascentes nem florestas. Por 32 anos viveu na fazenda, 

continuando suas pesquisas ao seu modo. Em 1979, publica seu principal livro, 

Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais (Editora Nobel), no 

qual vinha trabalhando por vários anos. Não parou de publicar artigos, ir a 

congressos científicos e dar palestras. Recuperou toda a área da fazenda. O 

solo ganhou vida, e com isso fertilidade natural. As matas e as nascentes 

ressurgiram. As plantações ficaram muito produtivas e pouco infestadas de 

pragas. 



Em 1989, ajudou a criar a Associação de Agricultura Orgânica, da qual foi a 

primeira diretora técnica. Entretanto, sempre manteve divergências essenciais 

com as práticas vigentes da agricultura orgânica, no Brasil e no resto do 

mundo, que adotaram apenas parte dos princípios da agroecologia, 

principalmente no manejo ecológico do solo. Segundo Primavesi, esses 

princípios são holísticos e só funcionam se adotados integralmente. 

Em palestra proferida em 2003, ela diz: 

“Atualmente a agricultura orgânica é orientada pelas Normas da IFOAM 

com o objetivo de proteger o consumidor sem pretender orientar o agricultor. 

Ela continua com o enfoque temático-analítico da agricultura convencional, 

continua combatendo sintomas, embora com meios menos tóxicos, não se 

preocupa muito com o solo, tomando sua melhora como dada pela aplicação 

de composto que acredita ser NPK em forma orgânica e não se preocupa pela 

profundidade de sua aplicação, ...” (Biológico, São Paulo, v.65, n.1/2, p.69-73, 

2003). 

Apesar dessas divergências, em 2012 ela recebe o One World Award, 

principal prêmio da IFOAM – International Federation of Organic Agriculture 

Movements. 

O princípio fundamental das ideias de Primavesi é o do solo vivo, povoado 

por alta diversidade de fungos e bactérias, de minhocas, de insetos. Corrigindo 

o pensamento os agricultores orgânicos convencionais, Primavesi ensina que o 

principal objetivo dos compostos orgânicos não é prover nutrientes para as 

plantas, e sim alimentar os fungos, bactérias e insetos que vivem no solo. As 

bactérias e fungos irão promover a FBN e aumentar a capacidade de troca de 

cátions, com o que as plantas se suprem de fósforo, potássio, cálcio, magnésio 

e micronutrientes, mesmo que suas concentrações no solo sejam relativamente 

baixas. A matéria orgânica nunca deve ser enterrada profundamente, pois sua 

decomposição anaeróbica produz gases tóxicos para as raízes, como metano 

(NH4), ácido sulfídrico (H2S) e outros – considere-se ainda o fato de que o 

metano é um gás estufa 30 vezes mais poderoso do que o gás carbônico.  

Para manter o solo vivo, é essencial evitar sua compactação, promovida 

pelo seu revolvimento frequente com máquinas e pelo pisoteio excessivo da 

terra molhada pelo gado. Além da perda de fertilidade oriunda da compactação, 

há de se considerar que o nitrogênio em solos compactados produz óxido 

nitroso (N2O) que, além de ser um gás estufa 250 vezes mais poderoso do que 

o gás carbônico, é o principal destruidor da camada de ozônio. 

Em clara divergência dos agricultores orgânicos, Ana Primavesi nunca se 

opôs ao uso da adubação com NPK mineral. Grande parte da sua pesquisa 

aborda o melhor aproveitamento desses macronutrientes pelas plantas e a 

consequente redução da adubação mineral. Sempre apontou que em solos 

sem vida a maior parte da adubação é desperdiçada. A vida toda repetiu seu 

famoso bordão: “A agricultura convencional é a arte de explorar solos mortos.”   

O plantio direto requer o uso de herbicidas para matar a cobertura verde da 

terra – depois roçada bem baixo com roçadeiras leves e muito eficientes.  A 

figura seguinte ilustra claramente parte da técnica. Ao defender o  

 



  Plantio direto de soja. Fonte: Embrapa 

 

uso de herbicidas, Ana Primavesi colide frontalmente com os agricultores 

orgânicos convencionais. Mas, na tecnologia, como em tudo na vida, há que se 

pesar os prós e os contras. Ninguém gosta dos herbicidas, mas seu uso evita a 

capina mecânica e reduz o uso de inseticidas, muito mais danosos ao ser 

humano, pois estes estão ligados ao metabolismo dos animais, e aqueles, ao 

dos vegetais. Em contato direto com a pele humana, os herbicidas causam 

severas irritações, e por isso seu uso deve ser feito com as devidas 

precauções. Seu uso deve também ser preciso, exatamente sobre a área 

desejada, e feito na ausência de ventos. Para o futuro, o objetivo precisa ser o 

desenvolvimento de herbicidas menos tóxicos. 

 

Ana Primavesi publicou os livros (além de 94 artigos científicos): 

 PRIMAVESI, Ana. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões 
tropicais. 7ª ed. Nobel, 1984. 541 p.  

 PRIMAVESI, Ana. Agroecologia: ecosfera, tecnosfera e agricultura.  Nobel, 
1997. 199p.  

 PRIMAVESI, Ana. Manejo ecológico de pragas e doenças: técnicas 
alternativas para a produção agropecuária e defesa do meio ambiente. 
Nobel, 1988. 137p. 

 PRIMAVESI, Ana. Agricultura sustentável: manual do produtor rural. Nobel, 
1992. 142p.  

 

O primeiro deles é referência obrigatória para agrônomos e continua sendo 

muito usado em cursos e muito citado em artigos. É escrito num estilo „direto 

ao ponto‟, ricamente ilustrado por figuras e documentado por várias centenas 

de referências. Sempre foi meu livro predileto sobre agricultura, e nele aprendi 

o pouco que sei sobre melhoramento do solo.  

Em 2016, Virgínia Knabben publicou a biografia “Ana Maria Primavesi – 

histórias de vida e agroecologia” (Editora Expressão Popular). No aniversário 

de 99 anos da pesquisadora, 3 de outubro de 2019, Knabben criou um site 

inteiramente dedicado a ela, link 

 www.anamariaprimavesi.com.br. 

O dia 3 de outubro é o Dia Nacional da Agroecologia. 

 

https://www.expressaopopular.com.br/loja/produto/ana-maria-primavesi-historias-de-vida-e-agroecologia/
https://www.expressaopopular.com.br/loja/produto/ana-maria-primavesi-historias-de-vida-e-agroecologia/
http://www.anamariaprimavesi.com.br/


 

RACHEL CARSON (1907-1964) 

 

 Rachel Carson. Fonte: Wikipedia Commmons 

 

Rachel Carson foi uma bióloga marinha, ecologista e escritora 

americana. Sua obra, na qual se destaca o livro Silent spring (Primavera 

silenciosa) (1962), é apontada como o deflagrador do movimento ambientalista 

moderno. Nasceu em 1907 numa propriedade rural de 26 hectares, no interior 

da Pensilvânia, que ela gostava de explorar quando menina. Seu pai era um 

vendedor de seguros, sua mãe, dona de casa. Era leitora ávida e aos oito anos 

começou a escrever histórias, em geral incluindo animais. Aos dez, publicou 

sua primeira história numa revista local, e a seguir várias outras. O editor da 

revista lhe enviou um cheque de dez dólares. Na época, um bom dinheiro! 

Em 1925, terminou o ensino médio como primeira da classe e ingressou 

no College da Pensilvânia para Mulheres, hoje Universidade Chatham. Optou 

por língua inglesa, mas em 1928 mudou para biologia e graduou-se em 1929 

magna cum laude. Com a recessão da economia, teve de trabalhar em meio 

expediente para ajudar a família, mas obteve mestrado em zoologia na 

Universidade Johns Hopkins em 1932. Em 1935 perdeu o pai, e em 1937 sua 

irmã, tendo de assumir o sustento da mãe e de dois sobrinhos. Trabalhou 

desde 1935 no United States Bureau of Fisheries (Departamento de Pesca dos 

EUA) como bióloga aquática. Escreveu a série Romance under the watters 

(Romance sob as águas) para rádio, destinada à educação do grande público 

sobre a vida aquática, e vários artigos para revistas e jornais. Em 1941, 

publicou seu primeiro livro, Under the sea-wind (Sob o mar-vento), um tanto 

ignorado no início, mas mais tarde um best seller. Em 1948, estava decidida a 

tornar-se escritora em tempo integral. Seu segundo livro, The sea around us (O 

mar em torno de nós) (1951) permaneceu na lista dos best sellers do New York 

Times por 86 semanas e lhe rendeu o National Book Award for Non-Fiction em 



1952. Publicou um terceiro livro, The edge of the sea (A borda do mar) em 

1955.  

Neste tempo, já estava atenta a problemas ambientais decorrentes do 

uso de pesticidas sintéticos, especialmente o DDT. A capacidade inseticida 

deste produto, sintetizado em 1874, foi descoberta em 1939 pelo químico suíço 

Paul Hermann Muller, que por isso ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia em 

1948. Foi intensamente usado pelas tropas aliadas na Grande Guerra, para 

combater o tifo e a malária. Em 1945, estava disponível para a venda nos EUA. 

Por ser barato e eficiente, em poucos anos o DDT passou a ser usado em 

grande quantidade, e de forma descontrolada, nas lavouras, hortas e jardins, 

em todo o país. Já em 1947, os riscos desse uso indiscriminado foram 

apontados pelo médico Bradbury Robinson. Ele é persistente e se acumula no 

corpo de pássaros e peixes que comem os insetos, e também no corpo dos 

seres humanos que comem peixe contaminado. Em resumo, é um produto que 

entra na cadeia alimentar de maneira hierárquica. Quase dizimou algumas 

aves de rapina nos EUA. Em altas doses, é cancerígeno em ratos de 

laboratório. Nos anos 1950, houve indícios – pouco conclusivos – de câncer no 

fígado em humanos decorrente de DDT.  

Em 1957, Rachel Carson já estava envolvida na investigação dos efeitos 

do DDT e de outros pesticidas sintéticos sobre a natureza, os animais e os 

seres humanos. Uma das suas sobrinhas morreu precocemente deixando órfão 

um menino que Carson não hesitou em adotar. Sua situação financeira já era 

bem confortável, cuidar do sobrinho-neto só exigia os cuidados usuais de mãe. 

 Buscava superar suas limitações técnicas em efeitos de pesticidas 

apelando para pesquisadores mais qualificados, e ela conhecia muitos. Alguns 

deles endossaram suas suspeitas, parte destes lhe indicou publicações 

científicas sobre o assunto. Alguns conhecidos seus do governo lhe passaram 

informações confidenciais.  

No governo, as opiniões costumavam ter um viés favorável ao uso 

intenso dos pesticidas, que sem dúvida aumentavam a produtividade agrícola. 

O Departamento de Agricultura chegou a aventar o extermínio em território 

norte-americano das formigas de fogo (fire ants), mais conhecidas no Brasil 

como formigas lava-pés, por meio de emprego em larga escala de DDT. Esse 

gênero de formigas é um dos principais insetos invasores em várias regiões do 

mundo. Com o uso do DDT, a malária fora eliminada dos EUA, da Europa e da 

Rússia, e altamente reduzida no sul da Ásia e na África subsaariana. A maioria 

da população americana encarava os pesticidas como parte da ampla 

revolução técnica que sucedeu à Guerra, e não estava consciente de que seu 

uso precisava ser reduzido e controlado pelo governo. 

Carson iniciou em 1959 a escrita do seu clássico Silent spring. Em 1960, 

descobriu ter câncer de mama e, pouco depois, que havia metástase. Fez 

mastectomia e radioterapia, e continuou seu trabalho. O livro foi publicado em 

setembro de 1962. Carson e a editora Houghton Mifflin tinham antevisto uma 

agressiva reação dos produtores de pesticidas, à qual tentaram se antecipar 

criando no grande público uma posição simpática ao livro. Enviaram muitas 

cópias da pré-publicação a órgãos da imprensa e a outros formadores de 

opinião. Em junho daquele ano a revista New Yorker publicou, em três edições, 



fragmentos do livro. Em julho a Audubon Magazine fez algo similar e o New 

York Times publicou um editorial positivo sobre o livro. Isso promoveu as 

vendas iniciais da publicação. 

O livro é um alerta sobre as consequências já comprovadas e outras 

prováveis do uso absurdamente liberal dos pesticidas sintéticos. Além do estilo 

poético que a autora desenvolvera nos escritos populares anteriores, o livro 

tem um tom caloroso, às vezes comovido. Ela quer, e consegue, sensibilizar o 

grande público sobre a gravidade do problema. Inicia com um capítulo curto, 

uma fábula sobre uma cidade, “no coração da América” onde a vida corria em 

harmonia com o ambiente. Mas tudo muda após um pó branco cobrir a sua 

área. Doenças estranhas atacam plantas, animais e pessoas. Não há mais 

canto de pássaros, as macieiras florem e nenhuma abelha vem zumbir entre os 

seus ramos. Os homens não mais frequentam os rios, pois neles não há peixes 

para pescar.   Quem lê fábula lê o livro. Em 1965 ou 1966, li o grande livro com 

apreensão – eu usara o formidável DDT com entusiasmo e nenhuma cautela, e 

a elevada conta não tardaria a chegar.  

 A recepção do livro foi uma combinação ruidosa de louvores e de 

ataques. Em uma das muitas resenhas do livro, lemos: 

“Silent Spring is a devastating attack on human carelessness, greed and 

irresponsibility. It should be read by every American who does not want it to be 

the epitaph of a world not very far beyond us in time.” (Silent Spring é um 

ataque devastador ao descuido, ganância e irresponsabilidade humanos. Deve 

ser lido por todo americano que não quer que ele seja o epitáfio do mundo não 

muito além do nosso tempo) - Saturday Review. 

A indústria química produtora de pesticidas desqualificava a autora e 

negava as alegações do livro. Carson e a editora eram ameaçadas de ações 

judiciais. Fragilizada pelo avanço do câncer, Carson tinha pouca energia para 

reagir, até mesmo para comparecer a cerimônias em sua homenagem. Ezra 

Taft Benson, ex-Secretário da Agricultura no governo de Eisenhower, envia a 

este uma carta um tanto patética. Aponta que Carson não se casara, embora 

fosse fisicamente atraente. O fato sugeria que ela fosse comunista. 

Em 1962, o presidente John Kennedy pediu ao seu Comitê Consultivo 

de Ciências um estudo da controvérsia. Recebeu em abril de 1963 um parecer 

que em geral endossa as alegações de Carson, que morreu um ano depois, 

quando a pressão da indústria química já estava se abrandando. 

O movimento ambientalista cresceu continuamente nos quinze anos que 

sucederam a morte de Carson. Em 1970, o Presidente Nixon criou a Agência 

de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e em 1972 ela baniu o DDT no 

país. Nos anos 1970, agências de proteção ambiental análogas foram criadas 

em vários países e o primeiro alvo costumava ser o DDT, que foi banido na 

maioria dos países europeus e em vários outros – no Brasil, a proibição do seu 

uso só ocorreu em 2009. O DDT e pesticidas organoclorados análogos foram 

substituídos pelos organofosforados, bem menos persistentes no ambiente.  

Rachel Carson virou celebridade mundial. Recebeu grande quantidade 

de prêmios e homenagens póstumos. Em 1973 foi incluída no National 

Women's Hall of Fame.  Em 1980, Jimmy Carter lhe concedeu a Medalha 

Presidencial da Liberdade. Virou nome de várias escolas de ensino primário 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Women%27s_Hall_of_Fame
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Women%27s_Hall_of_Fame


nos EUA e de uma de ensino médio no Brooklyn, Nova Iorque. A Universidade 

da Califórnia em Santa Cruz deu a um dos seus colleges o nome Rachel 

Carson College. Seu legado, na área ambiental, é incomparável. 

Ao contrário do que muitos pensam, Carson nunca propôs o banimento 

do DDT. Em Primavera silenciosa, recomenda que seu uso seja controlado e 

as aplicações usem as doses mínimas de efeito eficaz, para poupar o ambiente 

e evitar o surgimento de insetos resistentes. Os insetos são vetores de várias 

doenças que geram muitas fatalidades, e Carson sabia que o mundo ainda não 

tinha alternativa para o DDT. A principal dessas doenças é a malária. As 

infecções podem ser reduzidas enormemente pela aplicação de DDT dissolvido 

em óleo às paredes das casas, que só precisam ser desocupadas no dia da 

aplicação. Doses pequenas são eficazes durante um ano. Por força de políticas 

locais e recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática 

dessa chamada „dedetização‟ foi quase inteiramente abandonada. Mas a 

incidência de malária tornou-se alarmante. Segundo a OMS, em 2015 houve no 

mundo 212 milhões de infecção de malária, que geraram 429 mil mortes – 90% 

destas na África subsaariana. O uso de inseticidas alternativos, tentado na 

África do Sul, gerou mosquitos resistentes. Em 2006, a OMS recomendou a 

dedetização de casas no combate à malária, revendo uma diretriz de 30 anos. 

Obviamente, é necessário que a posse e o direito de aplicação de DDT sejam 

restritos aos governos, para evitar excessos e o uso desse inseticida barato e 

poderoso em lavouras.  

A premiada historiadora da ciência e biógrafa Linda Jane Lear publicou 

em 1997 a biografia Rachel Carson: Witness for Nature (Testemunha da 

Natureza). Também coletou e editou escritos inéditos da autora, como os livros 

Lost woods (Matas perdidas) e Sense of wonder (Sentido de encantamento). 

Na referida biografia, Lear trata o relacionamento que Carson teve com Dorothy 

Freeman, uma dona de casa com filhos, nos últimos 12 anos de sua vida. As 

duas se encontravam frequentemente e trocaram pelo menos 900 cartas de 

tom muito afetivo. Era comum que colocassem duas cartas no mesmo 

envelope, uma delas para ser lida e protegida, a outra para justificar o 

envelope. Foram cautelosas nesse relacionamento e antes da morte de Carson 

destruíram grande parte das cartas. Mas muitas sobreviveram e foram 

publicadas por uma neta de Freeman no livro Always Rachel: the letters of 

Rachel Carson and Dorothy Freeman (Beacon Press 1997). Essas cartas 

revelam que o relacionamento entre as duas tinha um fundo romântico. 

Mas, segundo Lear, o que unia as duas amigas era um conjunto de 

afinidades e interesses comuns, e desde então o assunto é tratado por quase 

todos os comentaristas com cautela que beira a hipocrisia. O preconceito 

humano leva a essas mistificações sem sentido. A grande humanista Rachel 

Carson, que tanto se sacrificou pela mãe e vários parentes, que amava os 

animais, as plantas e a humanidade, nunca manifestou interesse romântico 

pelo sexo oposto. Não era comunista, era apenas diferente e não se 

enquadrava no script que a cultura dominante atribuía a uma mulher. Na 

maturidade, encontra Dorothy Freeman, seu complemento sentimental, e as 

duas se deixam levar pelo sentimento que as unia. O episódio pede respeito e 

discrição, não hipocrisia.  
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Mary-Dell Chilton é uma grande química, geneticista e engenheira 

genética norte-americana. É apontada como a principal figura no 

desenvolvimento dos organismos geneticamente modificados e chamada 

Rainha das Agrobactérias.  

Nasceu em 1939 em Indianápolis, Indiana, e na infância só queria saber 

de cavalgar. É uma mulher pequena – mede 155 cm – de autoconfiança e 

determinação incomuns. Protege com zelo os fatos da sua vida pessoal, e até 

hoje não autorizou nenhuma biografia, o que dificulta a tarefa de se fazer um 

resumo da sua vida. Aposentou-se em 2018, após trabalhar 35 anos na 

Syngenta, desde 2002 principalmente em um prédio que tem o seu nome. 

Criança precoce, interessou-se por astronomia e juntou-se a um grupo 

de construtores amadores de telescópio do Planetário Adler, em Chicago. 

Aparentemente, todos ali só construíam os chamados telescópios newtonianos, 

que são montados em um tubo longo. Mary-Dell teve uma ideia criativa para a 

construção de um telescópio mais curto: o foco era gerado por dois espelhos, 

um côncavo e outro comvexo. Teve dificuldade de construir o espelho convexo 

e hiperbólico com a qualidade desejada, mas decidiu inscrever sua invenção no 

Westinghouse Science Talent Search de 1956. Muito provavelmente, sem 

saber, tinha criado uma variação dos telescópios Cassegrain – a versão 

clássica fora inventada em 1672 –, hoje amplamente disponíveis 

comercialmente. Nas palavras de Mary-Dell, “um telescópio longo em um tubo 

curto.” Sua invenção foi incluída entre as finalistas e Mary-Dell convenceu-se 

de que, nas suas palavras, “tinha algum talento especial”.  

Ingressou na Universidade de Illinois em Urbana com a intenção de 

estudar astronomia. Disseram-lhe que aguardasse completar o primeiro ano 

para fazer essa opção. Isso lhe pareceu rejeição e ela decidiu esquecer a 

astronomia. Optou por fazer física, mas as aulas lhe davam sono e ela acabou 

indo para a química, área em que obteve o bacharelado e doutorado na mesma 



universidade. Na época do seu doutorado a genética molecular estava em 

efervescência e Mary-Dell descobriu o campo a que dedicou sua vida. 

Defendeu tese sobre transformações em bactérias, em 1967. Por quatro anos, 

fez pós-doutorado na Universidade de Washington em Seattle. Durante esse 

estágio, casou-se com Scott Chilton, professor do departamento de química, o 

que a levou a permanecer na cidade e aceitar em 1971 uma função docente 

temporária no departamento de microbiologia. Permaneceu na Universidade 

Washington até 1979.  

Para melhor entender o trabalho de Chilton, temos de falar um pouco da 

galha-da-coroa (crown gall), doença que acomete muitas plantas de folha larga. 

A doença é um tumor semelhante ao câncer, causado por Agrobacterium 

tumefaciens, batéria da família dos rizóbios fixadores de nitrogênio estudados 

por Johanna Döbereiner. Ao contrário dos nódulos associados à FBN, que 

beneficiam a planta invadida pelo rizóbio, a galha-da-coroa é uma doença que 

causa sérios danos à planta, às vezes sua morte. Bactérias da espécie A. 

tumefaciens que habitam a rizosfera da planta penetram em sua raiz através de 

algum ferimento. Uma vez feita a invasão, provocam tumores na coroa – 

junção entre a raiz e a parte aérea – ou em outras partes da planta. 

 

 Galha-da-coroa. Fonte: Microbewiki.kenyon.edu 

 

No início dos anos 1970, começou-se a especular que a bactéria 

consegue introduzir parte dos seus genes no DNA cromossômico da planta e 

que esses genes estimulam a produção de hormônios que muito aceleram o 

crescimento das células, o que resulta em tumores. Chilton e muitos outros não 

acreditavam, pois a troca inter-reino de material genético nunca fora 

observada. Mas a questão era tão importante que se envolveram com 

empenho na sua pesquisa. 

 Em meados da década, Chilton já liderava na Universidade de 

Washington um grupo de pesquisadores que tentava desvendar a incomum 

relação da A. tumefaciens com as plantas. Vários outros grupos competiam no 

assunto, pois a referida bactéria poderia se tornar um vetor para a produção de 

plantas geneticamente modificadas. Cada grupo abordava a questão, bastante 

técnica, por seu próprio método. A bactéria teria um plasmídeo indutor de 

tumor (Ti-plasmid). Os genes causadores da doença estariam num fragmento 

do plasmídeo que consegueria romper a membrana do núcleo celular da planta 



e incorporar-se ao seu DNA cromossômico. Chilton e colaboradores abordaram 

o assunto por um método que ela classificou como “força bruta”: 

Decompuseram o plasmídeo em fragmentos identificáveis e colocaram a 

mistura em contato com células de diversas plantas saudáveis. Afinal, 

conseguiram identificar um dado fragmento no interior de uma célula 

cancerosa.  O artigo, de Chilton mais seis coautores, foi submetido em 1976 à 

revista Cell. Mas, por ser muito inovador, só foi publicado após 

questionamentos, em 1977. Havia uma importante barreira para que o 

fenômeno fosse tecnicamente útil, pois plantas transgênicas cancerosas não 

pareciam nada interessantes. 

 Em 1979, Chilton mudou-se para a Universidade Washington em St. 

Louis, Missouri. O ato revela de maneira enfática sua autoconfiança. Deixou 

em Seattle o grupo que ela liderava, com membros multidisciplinares e 

laboratórios sofisticados. Na Bélgica, Alemanha e Holanda, grupos 

semelhantes buscavam a criação de plantas geneticamente modificadas por 

meio da A. tumefaciens, com mentes e laboratórios afiados. Já Chilton, só 

contava com um estudante. Mas St. Louis era também a sede da Monsanto, 

que se interessou pelo assunto e financiou pós-doutorandos para trabalhar com 

Chilton. Rapidamente ela voltou à pista de corridas como um dos concorrentes 

favoritos. 

 Chilton demonstrou que plasmídeos dos quais os genes causadores de 

tumores eram retirados – que ela denominou plasmídeos desarmados – 

mantinham sua capacidade de instalar fragmentos no DNA de plantas.  A 

corrida se intensificou, e neste ponto a Monsanto criou seu grupo interno de 

pesquisa no assunto. Além dos grupos de Chilton e da Monsanto, dois 

geneticistas belgas, Marc Van Montagu, da Universidade de Ghent, e Jozif 

(Jeff) Schell, diretor do Instituto Max-Planck em Colônia, formavam uma 

colaboração de grande destaque no assunto. 

 Em janeiro de 1983, na mesma sessão de um simpósio em Miami, 

Chilton, Schell e Robert Horsch, líder do grupo da Monsanto, anunciaram ter 

tido sucesso em transformação de plantas por meio da A. Tumefaciens. O 

anúncio foi sucedido por uma sequência de artigos em revistas, dos três 

grupos. Na verdade, o que haviam conseguido obter eram culturas de células 

de plantas com o potencial de gerar plantas transgênicas. O passo seguinte, a 

obtenção de sementes férteis dessas plantas, que requereu grandes avanços 

técnicos, foi realizado por empresas, e os artigos científicos deram lugar a uma 

enxurrada de patentes. Van Montagu e Schell já tinham criado em 1982 sua 

própria empresa – Plant Genetic Systems – e em 1983 Chilton trocou a 

Universidade Washington pela empresa Syngenta. 

 O desenvolvimento de OGM envolveu, e tem envolvido, diversos atores. 

Os expoentes no século 20 foram Mary-Drell Chilton, Marc Van Montagu e Jeff 

Schell. Os méritos relativos do grande trio dependem em parte do 

comentarista. Uma avaliação técnica da questão ultrapassa em muito minha 

competência, e também depende do exame de técnicas que foram guardadas 

como segredo industrial. Os três foram distinguidos por muitos prêmios e 

homenagens.  



 Philip Hammer, vice-presidente do Instituto Franklin, disse ao conceder a 

Chilton, em 2002, o Franklin Institute Award in Life Sciences: "What she did is 

incredibly important in our understanding of genetics and relationships between 

bacteria and plants and bacteria and other organisms." (O que ela fez é 

incrivelmente importante em nossa compreensão da genética, das relações 

entre bactérias e plantas, e entre bactérias e outros orgamismos).   

 Um texto de louvor a uma pessoa que ajudou a criar a engenharia  

genética pede alguma justicação, uma vez que grande parte da população, 

principalmente na Europa, teme que as plantas transgênicas causem danos ao 

meio ambiente, à saúde de pessoas e animais, e por isso as rejeita com 

veemência. À sociedade cabe a última palavra nesta e também em outras 

questões, como, por exemplo, o uso de vacinas. A ciência, mãe de todas essas 

criações, pode e deve opinar sobre sua segurança, mas a controvérsia só pode 

ser resolvida pela sociedade. 

 Nenhum estudo científico revelou sequer um caso de dano de plantas 

transgênicas a animais, pessoas ou ao ambiente. Mas em ciência não há prova 

cabal de alguma afirmação negativa: podemos provar que alguma coisa é 

perigosa, mas nunca que ela não é perigosa. Em 2016, as academias norte-

americanas de Ciências, de Engenharia e de Medicina comissionaram um 

vastíssimo estudo sobre as plantas transgênicas, realizado por centenas de 

pesquisadores. O resultado foi o livro Genetically Engineered Crops: 

Experiences and Prospects, de 600 páginas, disponível na internet. O livro 

afirma que as plantas transgênicas são seguras para o uso humano e mais 

benéficas ao meio ambiente do que as plantas convencionais, pois seu cultivo 

requer menos inseticida.   

 Ativistas do movimento verde alegam que o tempo de observação foi 

muito curto, e que várias décadas de acompanhamento seriam necessárias 

para gerar qualquer conclusão segura. Com isso, o avanço da engenharia 

genética permanece quase inteiramente bloqueado. Alguns, como eu, 

consideram o fato lastimável, pois pela transgenia poderiam ser criadas plantas 

muito mais produtivas e capazes de tolerar as condições adversas que estão 

vindo com o aquecimento global.  

 No mundo natural há muitas plantas que causam danos e até mesmo a 

morte de animais e humanos. Sua capacidade de gerar danos à saúde vem de 

substâncias que elas produzem, instruídas pelos seus genes. Nenhum gene 

codificador de toxinas ou outras substâncias perigosas tem sido introduzido no 

genoma das plantas transgênicas. Trabalha-se com genes seguros, e não há 

porque acreditar que fiquem perigosos por serem incorporados ao genoma de 

plantas por procedimentos recentes.   

 Há um elemento realmente preocupante sobre a produção de sementes 

transgênicas. Elas são produzidas por um pequeno número de empresas, das 

quais os agricultores ficaram reféns. A Bayer é desde 2018 proprietária da 

Monsanto – que já havia comprado concorrentes – e da Plant Genetic Systems, 

que também já havia se fundido com uma concorrente. A Syngenta comprou 

companhias menores e em 2017 foi adquirida pela estatal chinesa ChemChina. 

Estamos nas mãos de duas companhias com poder suficiente para sufocar o 



avanço de novas concorrentes. Quando os oligopólios ganham força, a 

sociedade sempre perde.  

 


