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RESUMO: Os transgênicos, podendo ser chamados também de Organismos geneticamente
modificados (OGMs), constituem se do resultado de cruzamentos de espécies, procedimento esse
que não pode ser realizado de forma natural. O presente artigo aborda de maneira concisa os
transgênicos, trazendo a sua definição, origem, desenvolvimento e exemplos de agriculturas
transgênicas. Esse assunto tem sido constantemente abordado no cenário da agricultura, sendo
pauta de várias movimentos que visam estudar os principais temas envolvidos nesse contexto, os
transgênicos dividem opiniões, alguns estudiosos defendem os transgênicos como uma cultura
revolucionária que veio para melhorar os alimentos, dando consistência, sabor e durabilidade, outros
consideram como uma prática duvidosa, que pode afetar de maneira permanente a saúde dos
próprios seres vivos e o meio ambiente, tendo em vista que esse processo trabalha na modificação
de organismos por meio da genética.Os transgênicos têm ganhado popularidade no meio social, no
quesito agricultura, o assunto também é alvo de polêmicas, críticas e controvérsias por parte de
alguns, um dos aspectos mais citados é o que se refere aos possíveis danos relacionados a saúde e
ainda afetar de alguma forma os pontos naturais do produto.Essa cultura baseada na transformação
de genes ou alteração de elementos em alimentos, se data mesmo em períodos antigos, com a
fermentação de pães, bolos e massas até chegar ao cenário atual com a implementação de novas
tecnologias. Para o presente artigo o procedimento técnico utilizado será a pesquisa bibliográfica,
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos
científicos (GIL, 2008), quanto ao objetivo utilizado usaremos a forma descritiva, a qual descreve as
características de determinadas populações ou fenômenos.O presente artigo em questão abordou o
contexto dos transgênicos e suas peculiaridades, os transgênicos tem um papel importante na
agricultura, apresentado novas formas de explorar as culturas existentes, assim como melhorar
produtos que são derivados desses, embora seja necessário um controle e um trabalho de análise,
visando a segurança daqueles que irão consumir esses produtos, assim como a preservação do meio
ambiente.
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INTRODUÇÃO  

 

Os transgênicos têm ganhado popularidade no meio social, no quesito agricultura, o 

assunto também é alvo de polêmicas, críticas e controvérsias por parte de alguns, um dos 

aspectos mais citados é o que se refere aos possíveis danos relacionados a saúde e ainda afetar 

de alguma forma os pontos naturais do produto. 

Essa cultura baseada na transformação de genes ou alteração de elementos em 

alimentos, se data mesmo em períodos antigos, com a fermentação de pães, bolos e massas até 

chegar ao cenário atual, onde houveram estudos e análises aprofundadas na área da cultura 

dos transgênicos (CHAVES, 2006). Para o presente artigo o procedimento técnico utilizado 

será a pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2008), quanto ao objetivo utilizado 

usaremos a forma descritiva, a qual descreve as características de determinadas populações ou 

fenômenos. 

O artigo em questão segue algumas sequências, a primeira mostra o significado da 

biotecnologia do contexto científico e a definição de transgênicos, em seguida é relatado um 

breve histórico de surgimento e evolução dos Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMs), tratando do também dos impactos que essa cultura gera finalizando com exemplo de 

alguns produtos transgênicos.  

Os objetivos desse artigo são constatar a origem dos alimentos geneticamente 

modificados e sua evolução ao decorrer dos anos, identificar exemplos de culturas 

transgênicas e relatar os impactos causados pelos transgênicos na agricultura. O artigo traz um 

assunto que é de suma importância para todos os seres humanos, levando em consideração a 

presença evolutiva dos transgênicos no cenário da agricultura atual, permitindo entender seus 

enfoques e pontos específicos. 

 

BIOTECNOLOGIA E TRANSGÊNICOS 

 

A biotecnologia é a aplicação de informação e metodologia científica para a solução 

de problemas biológicos encontrados tanto na agricultura e pecuária, como na medicina, 

sendo originária da biologia e da tecnologia. 

 Conforme Zanetti (1998), a biotecnologia se refere a inserção de dados e métodos 

científicos no objetivo de solucionar problemas biológicos, que foram identificados na 

agricultura e na pecuária, assim como na medicina. 
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Zanetti (2004, p 2) informa que o “Organismo geneticamente modificado (OGM), 

segundo o art. 3º, inciso V, da Lei Federal brasileira nº 11.105, de 24 de março de 2005, é o 

organismo cujo material genético (DNA/RNA) foi modificado por qualquer técnica de 

engenharia genética”. Chaves (2006) pontua que é possível homem modificar a molécula 

referente ao DNA, por meio da divisão de partículas, amplificação, clivagem e 

sequenciamento do DNA. 

Os transgênicos são uma consequência de cruzamentos de espécies, tal processo não 

pode ser visto de forma natural, por se tratar de um trabalho artificial que envolve estudos em 

laboratórios (GUERRANTE, 2003). Os transgênicos, podendo ser chamados também de 

Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), são aqueles cujo material genético sofreu 

alteração humana por meio da troca de um gene de uma espécie para outra (CHAVES, 2006).  

Almeida e Lamounier (2005) pontua que os transgênicos são constituídos de 

organismos ou culturas que obteve uma inserção de um gene artificial, não sendo adquirido de 

forma natural, esse método direciona para uma diminuição de custos e preços, tendo por base 

a produção natural dessas culturas, possibilitando ainda uma melhor preservação do solo, que 

não sofrerá grandes impactos.  

 

ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DOS TRANSGÊNICOS 

 

Os transgênicos foram descobertos pelos cientistas Cohen e Boyer no ano de 1973, os 

quais gerenciavam a equipe de pesquisas em Stantford e na University in California nos 

Estados Unidos. A primeira experiência anotada foi a transferência do gene de uma rã para 

uma bactéria, denominando esse processo pelo nome de genética. No entanto, consta-se que 

no ano de 1919 a palavra biotecnologia foi empregada pela primeira vez, na Hungria pelo um 

engenheiro agrícola, e por volta dos anos de 1800 a. C, havia a prática de leveduras, com o 

objetivo de fermentar pães e massas (VIEIRA, 2004).  

Foi também na década de 1970 que houveram as primeiras ocorrências em relação ao 

desenvolvimento de material genético, e a implantação da tecnologia do DNA, essa 

descoberta possibilitou a modificação de um gene de um ser vivo existente (VIEIRA, 2004). 

Para Guerrante (2003 p.47). 

 

As primeiras plantas geneticamente modificadas foram desenvolvidas a partir de 

1983, quando um gene codificante para resistência a um antibiótico que foi 

introduzido em plantas de fumo. As primeiras autorizações para plantio 

experimental de culturas GMs ocorreram na China, em 190, e se referiam ao tabaco 

e aos tomates resistentes a vírus. Entre os países desenvolvidos, no entanto, a 
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primeira aprovação para uso comercial de plantas geneticamente modificadas só 

ocorreu em 1992, nos Estados Unidos, com o tomate Flavr savr e, posteriormente, 

em 1994 com a soja Roundup ready. 

 

A partir desses referidos momentos a cultura dos organismos geneticamente 

modificados cresceu de forma considerável em diversas partes do mundo, ganhando assim 

notoriedade. 

As primeiras ações envolvendo plantas transgênicas se deram em 1986, nos Estados 

Unidos. Registros contam mais de 30 mil testes de campo já realizados em todo o mundo, 

sobretudo no Canadá e Estados Unidos. 

O Brasil, por sua vez iniciou suas práticas relacionadas aos organismos geneticamente 

modificados em 1997, onde já foram realizados cerca de 900 testes, autorizados pela 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio (ZANETTI, 1998). 

Conforme Amorim (2003, p. 41) no que se diz respeito ao crescimento dos 

transgênicos “Em 1996, havia 1,6 hectares de transgênicos em todo o mundo; em 2002, o 

número pulou para 58,7 milhões de hectares”. 

O gráfico abaixo, demonstra a evolução do plantio dos organismos geneticamente 

modificados pelo mundo. 

Figura 1 - Crescimento do plantio de transgênicos pelo mundo 

 

Fonte: Vieira (2004, p.29) 

No gráfico abaixo, é possível observar as principais culturas transgênicas a nível 

mundial, segundo Guerrante (2003). 

Na tabela a seguir consta a lista dos países com maiores produções de transgênicos 

registradas, de acordo com Guerrante (2003). 
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Figura 2 - Principais culturas transgênicas comercializadas no mundo 

 

 

Fonte: Guerrante (2003) 

 

 

Tabela 1 - Maiores produtores de transgênicos 

 

PAÍSES % 

Estados Unidos 68% 

Argentina 23% 

Canadá 7% 

China 1% 

África do Sul, Romênia, México, França, 

Portugal, Alemanha e Uruguai. 

Menos de 1% 

Fonte: Adaptado de Guerrante (2003) 

 

Contudo a utilização de alimentos genéticos tem sido também alvo de controvérsias. 

Moreira (2008), destaca alguma das dúvidas em relação ao uso de transgênicos que são a 

produção de proteínas alergênicas, composição de tóxicos, redução da qualidade nutricional 

do alimento e diminuição da biodiversidade. 

63% 

19% 

12% 

5% 1% 

Soja Milho Algodão Canola Outros
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Abaixo, encontra-se uma tabela com as vantagens e desvantagens dos transgênicos 

conforme o site: Meio Ambiente Inteiro (2015). 

 

Tabela 2 - Vantagens e Desvantagens dos Transgênicos 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Pode-se fazer um balanceamento nos 

nutrientes do alimento, proporcionando uma 

melhor dieta ao se consumir o mês 

 

O lugar em que o gene é inserido não pode 

ser controlado completamente, o que pode 

causar resultados inesperados, uma vez que 

os genes de outras partes do organismo 

podem ser afetados. No caso da soja 

modificada, tem-se o receio de que a 

substância EPSPS provoque efeitos 

inesperados no organismo dos consumidores, 

como alergias ou outro tipo de doença. 

Mesmo que o gene tenha sido preparado em 

laboratório para funcionar apenas nas folhas, 

a parte comestível da planta, não há como 

garantir que eles atuarão da forma 

programada. 

 

Pode-se conseguir aumentar o tempo da 

validade dos produtos. 

 

Pode-se também retirar algum componente 

do alimento. Um bom exemplo seria a 

retirada da lactose do leite, com o propósito 

de atender a população que tem alergia a esta 

substancia. 

 

Pode-se fazer com que a planta adquira genes 

que façam com que seu período de 

desenvolvimento seja mais curto, o que 

determina uma colheita rápida e um aumento 

na produtividade, sem que haja um aumento 

no preço do produto final. 

 

Pode-se conseguir aumentar o tempo da 

validade dos produtos. 

 

Pode-se também retirar algum componente 

do alimento. Um bom exemplo seria a 

retirada da lactose do leite, com o propósito 

de atender a população que tem alergia a esta 

substancia. 

 

Pode-se fazer com que a planta adquira genes 

que façam com que seu período de 

desenvolvimento seja mais curto, o que 

determina uma colheita rápida e um aumento 

na produtividade, sem que haja um aumento 

no preço do produto final. 

 

Fonte: Adaptado de < http://meioambienterio.com/2015/10/9577/transgenicos-vantagens-e-

desvantagens/> acesso em 25/04/2016 
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EXEMPLOS DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 

 

Soja: No mundo todo, o grosso da soja transgênica, a rainha das commodities, vai 

parar no bucho dos animais de criação - que não ligam muito se ela foi geneticamente 

modificada ou não. O subproduto mais comum para consumo humano é o óleo, mas há ainda 

o leite de soja, tofu, bebidas de frutas e soja e a pasta misso, todos com proteínas transgênicas 

(PAPPON, 2013). 

Queijo: Esse é um alimento em que um OGM contribuiu em uma fase de seu 

processamento. A quimosina, uma enzima importante na coagulação de lacticínios, era 

tradicionalmente extraída do estômago de cabritos. Biotecnólogos modificaram micro-

organismos como bactérias, fungos ou fermento com genes de estômagos de animais, para 

que estes produzissem quimosina. A enzima é isolada em um processo de fermentação em 

que esses micro-organismos são mortos (PAPPON, 2013). 

Arroz: Uma das maiores fontes de calorias do mundo, mesmo assim, o cultivo 

comercial de variedades modificadas fica, por enquanto, na promessa. Vários tipos de arroz 

estão sendo testados, principalmente na China, que busca um cultivo resistente a insetos. 

Falou-se muito no golden rice, uma variedade enriquecida com beta-caroteno, desenvolvida 

por cientistas suíços e alemães (PAPPON, 2013) 

Feijão: A Empresa Brasileira para Pesquisa Agropecuária (Embrapa), ligada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conseguiu em 2011 a aprovação na 

CTNBio para o cultivo comercial de uma variedade de feijão resistente ao vírus do mosaico 

dourado, tido como o maior inimigo dessa cultura no país e na América do Sul. As sementes 

devem ser distribuídas aos produtores brasileiros - livre de royalties – em 2014, o que pode 

ajudar o país a se tornar autossuficiente no setor (PAPPON, 2013). 

Óleo de cozinha: Os óleos extraídos de soja, milho e algodão, os três campeões entre 

as culturas geneticamente modificadas – e cujas sementes são uma mina de ouro para as cerca 

de dez multinacionais que controlam o mercado mundial – chegam às prateleiras com a 

reputação manchada mais pela sua origem do que pela presença de DNA ou proteína 

transgênica. No processo de refino desses óleos, os componentes transgênicos são 

praticamente eliminados. Mesmo assim, suas embalagens são rotuladas no Brasil e nos países 

da EU (PAPPON, 2013). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente artigo contextualiza a origem, evolução e impactos socioambientais dos 

transgênicos. Foi contextualizado que a origem dos alimentos transgênicos se data a partir de 

estudos realizados pelos cientistas Cohen e Boyer no ano de 1973, os quais gerenciavam a 

equipe de pesquisas em Stantford e na University in California nos Estados Unidos. A 

primeira experiência anotada foi a transferência do gene de uma rã para uma bactéria, 

denominando esse processo pelo nome de genética. 

 Contextualizamos o grau de evolução satisfatório desde os primeiros experimentos 

relacionados ao assunto, até o cenário atual onde os dados apresentados demonstram esse 

crescimento. 

 Como exemplo de cultura de produção transgênica verificou e abordou as principais 

características dos seguintes alimentos: Soja, queijo, arroz, feijão e óleo de cozinha, nesse 

contexto. Apresentaram-se as principais culturas transgênicas a nível mundial e seu grau 

percentual, as referidas culturas são a soja, milho, algodão e canola. 

 Os impactos negativos causados pelos alimentos transgênicos estão ligados à produção 

de proteínas alergênicas, composição de tóxicos, redução da qualidade nutricional do 

alimento e diminuição da biodiversidade, sendo necessário assim um controle e um trabalho 

de análise visando à segurança alimentar daqueles que irão consumir esses produtos, e 

práticas que visem à preservação do meio ambiente. De forma positiva comprova-se que os 

alimentos geneticamente modificados possuem uma consistência alimentar maior em relação 

aos alimentos naturais, e o seu sabor se torna mais agradável. 
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