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RESUMO 

Os transgênicos são organismos ou culturas geneticamente modificados que contêm um gene 

que foi artificialmente inserido, em vez de adquirido naturalmente por polinização como são as 

culturas convencionais. A “nova agricultura”, baseada em produtos transgênicos, aponta para 

uma menor degradação dos solos e do meio ambiente, com redução dos custos de produção e 

dos preços finais para o consumidor. Todavia, seus efeitos sobre a saúde humana ainda são 

desconhecidos e, por esse mesmo motivo, diversas restrições a esse tipo de alimentos vêm 

sendo impostas. Nesse sentido, com este trabalho, objetivou-se ampliar a discussão sobre 

esse tipo de produto, investigando os possíveis impactos ambientais, econômicos e danos 

sobre o organismo humano. 
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ABSTRACT 

The transgenic is a genetically modified organism or culture that contains a gene that was 

artificially inserted, instead of having acquired naturally for pollination as they are for the 

conventional cultures. The “new agriculture” based on this kind of products, points to a smaller 

degradation of the soils and of the environment, with reduction of the production costs and of 

the final prices for the consumer. Though your effects about the human health are still ignored 

and for that same reason, several restrictions to that type of food have been imposed. In that 



sense, this work sought to enlarge the discussion on that product type, discussing the possible 

environmental, economical and biological impacts of the transgenic use. The work is concluded 

discussing that this technology,  
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1. INTRODUÇÃO 

   Os genes já começam a ser denominados como “ouro verde”, pelo 

potencial econômico que representa seu domínio (RIFKIN, 1999, p.100). Esse 

tema gera grane polemica, pois envolve aspectos da politica alimentar, saúde e 

meio ambiente, porém o alto potencial comercial dessa tecnologia cria um 

grande interesse econômico. Atualmente há um grande investimento de capital 

na pesquisa e descobertas de inovações para área de engenharia genética, 

levando em consideração esse fator que é um dos principais entraves a 

pesquisa cientifica atual, o conhecimento relacionado a área parece não 

possuir limites. 

Segundo Bongaarts, citado por Zanettini & Pasquali (1998), a população 

duplicará nos próximos 50 anos e, em 2050, a tecnologia de produção agrícola 

atual não permitirá que a produção de alimentos seja aumentada o suficiente 

para alimentar a população da época. 

Os avanços na pesquisa permitiram a humanidade adentrar 

profundamente nos controles da vida, alterando o código genético de plantas e 

animais, transferindo genes não somente de seres da mesma espécie como 

também de espécies e gêneros distantes entre si. Os conhecimentos atuais 

permitem a modificação do genoma em uma determinada direção abreviando o 

processo de produção de organismos melhorados, essa onda tecnológica 

gerou uma artificializarão na cadeia produtiva, levando-a próxima dos padrões 

industriais.  

Conforme Scherholz (2000), a avaliação e o estabelecimento de 

métodos para o estudo dos transgênicos são de grande importância, uma vez 

que as ações voltadas à segurança ambiental devem procurar promover a 

preservação da biodiversidade, a manutenção dos ecossistemas e os 

respectivos padrões de sustentabilidade requeridos. 



Essas alterações irão agregar valor aos produtos, resultado dos genes 

introduzidos para diferenciá-los qualitativamente. Esses produtos já são 

produzidos em grande escala em determinados ramos da indústria 

principalmente na indústria farmacêutica, agrícola e florestal. Estima-se que 

sejam geradas plantas que resistam ao estresse ambiental (seca, frio, calor, 

salinidade e acidez dos solos, solos menos férteis, etc.) e tolerante a pragas, 

doenças e agrotóxicos. 

 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  Engenharia Genética 

 

A grande controvérsia em torno da biotecnologia é intrínseca a uma 

grande quantidade de argumentos de caráter científico, técnico, econômico, 

ético e político. O cenário ideológico em que se desenvolve esse debate está 

firmado fundamentalmente em duas preposições, nas quais uma manteria o 

modelo de desenvolvimento tecnológico com a aplicação de técnicas novas 

proporcionadas pelo desenvolvimento científico com enfoque na eficiência da 

produção, ou a segunda opção que seria adotar um modelo, em termos 

sustentável, ancorado em técnicas de produção naturais no qual o principal 

objetivo é a saúde e a preservação do meio ambiente. 

A tecnologia do DNA recombinante possibilitou isolar e clonar genes de 

bactérias, vírus, plantas e animais, introduzi-los e expressá-los em plantas. 

Dessa forma, o limite do cruzamento entre espécies, e até entre diferentes 

reinos, foi rompida. A transformação genética de vegetais permite a introdução 

de genes específicos no genoma de cultivares comerciais. Essa tecnologia vem 

auxiliar os programas de melhoramento, permitindo o fluxo de genes para 

plantas que seriam impossíveis de ser transferidos através de cruzamentos 

sexuais ou fusão de genomas (Aragão et al., 2000). 



As primeiras plantas transgênicas foram desenvolvidas em 1983, 

quando um gene codificante para a resistência contra o antibiótico canamicina 

foi introduzido em plantas de fumo (Gander & Marcellino, 2000). Desde que se 

iniciou o uso comercial de plantas transgênicas nos Estados Unidos, em 

meados da década de 90, tem havido um crescimento médio de 20% ao ano 

na oferta de novos produtos provenientes da engenharia genética (Kleinmann, 

1998). 

No entanto a grande complexidade relacionada ao tema gera muitas 

controvérsias em diversos setores da sociedade e da economia, o poder de 

manipular a essência da vida ainda é desconhecido da grande maioria, 

gerando medo e contrariedade, outro ponto é que essa tecnologia é muito 

nova, e não se sabe os resultados e impactos que ela provocará ao mundo no 

longo prazo. “A questão, em essência, não é como conviver com a nova 

tecnologia, mas se, quando e em quais condições a engenharia genética fará 

parte de nossas vidas” (RIFKIN, 1999, p.18). 

 

2.2 Vantagens e Problemas 

 

É evidente que por mais que existam duas linhas de pensamento 

nenhuma é totalmente a favor, única e irrestritamente contra a tecnologia. 

Essas caracterizações foram tomadas para evitar variações no entendimento 

dos temas complexos colocados em frente a sociedade. De modo geral os 

argumentos dos defensores da liberação toam como base o enfoque 

econômico e tecnológico, vinculado aos ganhos e progresso no uso dessa 

tecnologia, mudando o foco da crítica muitas vezes aos interesses de outros 

setores que teriam alguma vantagem no não uso dessa tecnologia. 

Inicialmente os opositores ao uso dessas novas práticas tinham como 

argumento enfoque ambientais e impactos que esses produtos causariam a 

natureza, com o desenvolvimento da discussão, entraram em pauta defensores 

do direito dos consumidores, profissionais de saúde, é até aspectos políticos 

que comumente não entram em acordo muitas vezes até obstruindo a prática 

do debate sobre o assunto. Em alguns países mais desenvolvidos essa 



questão já se encontra bem avançada, nos Estados Unidos a maioria desses 

produtos já foram liberados, apesar disso surgem algumas contestações aos 

órgãos de controle americanos, a FoodandDrugsAdministration – FDA e a 

EnviromentProtectionAgency – EPA, que poderiam ter deliberado o uso dos 

produtos devido a pressão de grandes corporações e do próprio governo que 

tradicionalmente quer manter a posição de líder na pesquisa da biotecnologia. 

Para Ferreira (1998) existe, portanto, um sério dilema em relação aos 

transgênicos. Esses alimentos colocam-se, por um lado, como alternativa 

viável para o aumento da produtividade agrícola, tendo como conseqüência o 

crescimento da oferta de alimentos agrícolas para toda a sociedade, além de 

reduzir o número de hectares para o plantio de certas culturas. 

De acordo com Borges (1996), muitas das decisões cruciais que devem 

ser feitas na área da biotecnologia nos próximos anos pelas empresas 

privadas, governos e indivíduos afetarão o futuro da humanidade e os recursos 

naturais do planeta. 

Outras questões que surgem é sobre o atual crescimento populacional é 

uma possível crise alimentar que estaria por vir, devido ao crescente aumento 

de consumo por parte da população mundial, levando esse ponto em 

consideração os produtos transgênicos seriam uma solução, pois seriam 

capazes de aumentar a produção sem um relativo aumento da área de plantio, 

apesar disso a fome mundial não é causada única e exclusivamente pela falta 

de alimentos, mas sim por uma má distribuição de renda, resultando em um 

cenário onde a população de alguns países não possuem o que comer quando 

outros países, dito desenvolvido, tem um nível de consumo quatro vezes maior 

que o necessário para manter sua população. 

No Brasil, segundo Araújo (1975), a partir da década 70, foi adotado um 

padrão agrícola orientado fundamentalmente para a integração vertical e para o 

incremento da produção mediante aumentos de produtividade. Segundo Viana 

(2000, p. 10), “o produtor rural está sendo movido pela necessidade de 

minimizar custos e aumentar a escala de produção, visando a atender às 

demandas de consumidores cada vez mais”. Diante disso a utilização dos 

transgênicos poderá ser viável, pois isso seria um aspecto facilitador em varias 



questões como cadeias produtivas que produzem alimentos, matérias-primas 

(ex:madeira) e insumos para as indústrias (ex: sintetização de substância para 

indústria farmacêutica), que pressionam cada vez mais o governo para ter 

legislações mais liberais sobre o assunto, vendo redução dos custos de 

produção envolvidos no uso da tecnologia. 

Um dos pontos mais tocantes em relação ao uso da tecnologia dos 

transgênicos é quanto aos impactos que ela provocará no meio ambiente e 

futuramente para saúde humana e animal. Atualmente já existem culturas 

resistentes ao ataque de animais ou ao uso de agrotóxicos, o principal temor 

relacionado a esses indivíduos geneticamente modificados é eles passarem 

suas características para indivíduos nativos alterando os genes das espécies 

nativas causando desequilíbrios ambientais como a criação de super pragas ou 

dizimando totalmente certas espécies. 

 

Se, quando utilizamos animais cujas características são bem 

conhecidas, bem entendidas e razoavelmente previsíveis, e os 

colocamos em ambientes conhecidos, podemos causar um desastre 

– às vezes irreversível – o que se pode esperar, se fizermos o mesmo 

com novos organismos cujas características nós nem ao menos 

compreendemos bem? (Bernard ROLLIN, citado por RIFKIN, 1999, 

p.20). 

 

 Quando há a liberação de algum gene na natureza, a opção de 

retroceder o processo se torna irreversível, pois após o gene modificado se 

espalhar na natureza não será mais possível conter seu avanço. 

 Quanto a questão da saúde humana e animal o grande é receio é que os 

efeitos a longo prazo ainda não puderam ser medidos de forma concreta, os 

transgenes podem provocar efeitos alérgicos inesperados bem como 

alterações no metabolismo ocasionada pela geração de novos compostos ou 

modificação nos níveis de concentração dos já existentes.Teme-se que se 

desenvolvam bactérias e outros seres resistentes a antibióticos e que possam 

aparecer novos vírus, por recombinação de vírus “engenheirados” com outros 

já existentes (STEINBRECHER, 1996, p.50).Esse efeitos tornam se ainda mais 



preocupantes quando se leva em conta a cadeia de consumo dos produtos 

pois os derivados de produtos geneticamente modificados poderão se instalar 

em qualquer tipo de produção não podendo ser controlada ou devidamente 

fiscalizada. 

 

3. MATERIAIS E MÈTODOS 

 

  Esta pesquisa vai apresentar dados coletado em teses,revistas de artigo 

científicos, sites científicos e na biblioteca da faculdade Fait.(Lakatos, 

Marconi,2001) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O tema relacionado aos transgênicos apresenta uma grande variedade de 

aspectos, pois muito pouco se sabe sobre as conseqüências a longo prazo que 

isso irá provocar na população em geral. Mesmo reconhecendo os benefícios 

que essa tecnologia irá proporcionar acima de tudo é necessário bom senso e 

um maior número de pesquisas relativas ao tem para que a população possa 

desfrutar os potenciais benefícios dessa pesquisa. É necessário que a ética e 

responsabilidade permeiem as pesquisas em geral e as políticas de 

seguranças relacionadas. 
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