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23 de Fevereiro de 2012,  
Tertúlia de Cultura Científica do Clube Setubalense 

 

 
Pedro Fevereiro 

 

“As Plantas Transgénicas -  
solução ou problema” 

http://www.itqb.unl.pt/~BCV/pedro.htm  

Quem sou eu? 
 

Director do Laboratório de Biotecnologia de Células Vegetais 

Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade 

Nova de Lisboa 

Responsável pela disciplina de Biotecnologia Vegetal e 

Biotecnologia Molecular na Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa 

Presidente do Centro de Informação de Biotecnologia 

Primeiro Bastonário da Ordem dos Biólogos 
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Notícia de - O SETUBALENSE –  
 

Arquivo: Edição de 22-02-2012  - SECÇÃO: Cidade 

http://www.osetubalense.pt/noticia.asp?idEdicao=753&id=25330&idSeccao=5555&Action=noticia 

 

Club Setubalense  

As plantas transgénicas em debate 
 

A polémica sobre as plantas transgénicas é tema de um debate amanhã à noite no 

Club Setubalense. 

 

Amanhã pelas 21 horas o Club Setubalense realiza a tertúlia de cultura científica 

subordinada ao tema “As plantas transgénicas; Biotecnologia de células vegetais- 

solução ou problema”. O orador será o ex-bastonário da Ordem dos Biólogos, Pedro 

Fevereiro. 

 

A Europa é recalcitrante às plantas geneticamente modificadas, e cultiva com estes 

organismos apenas 100 mil hectares, contra os 134 milhões existentes no resto do 

mundo de culturas de sementes OGM. A Comissão Europeia quer multiplicar as 

autorizações de plantas geneticamente modificadas, deixando aos Estados a liberdade 

de as proibirem. Assim, espera satisfazer os países que querem desenvolver o seu 

cultivo e permitir, aos que lhes são hostis, que o impeçam.  

(continua…) 

 

A indústria serve-se da engenharia genética para registar patentes, o cruzamento é 

com espécies incompatíveis e muito distantes em termos evolutivos: peixes com genes 

humanos e plantas com genes de bactérias são alguns dos exemplos reais. Na 

verdade, os genes que são introduzidos no organismo receptor não vêm directamente 

do organismo dador. São primeiro alterados no laboratório, associados a outros 

pedaços de DNA que podem ser totalmente sintéticos ou vir de ainda outros 

organismos (como vírus). O resultado é uma quimera sintética que nunca existiu na 

Natureza. 

 

O melhoramento convencional em agricultura faz-se através de selecção e cruzamento 

por reprodução sexuada entre indivíduos da mesma espécie ou espécies muito 

próximas. Ou seja, os indivíduos são naturalmente compatíveis. 

 

E em Portugal a área cultivada com milho transgénico é menos de 5% da área total 

cultivada com milho. Em 2009 ocupava cerca de 5200 hectares e em Espanha, o 

cultivo aproxima-se dos cem mil hectares. As áreas europeias dedicadas a 

transgénicos são muito pequenas onde se cultiva cerca de 580 vezes menos (em 

termos de área ocupada) do que os Estados Unidos. 

 

Em 2009 na União Europeia apenas havia dois transgénicos autorizados para cultivo: 

trata-se do milho MON 810, da Monsanto, e da batata Amflora, da BASF (esta última 

não está aprovada para consumo humano). No entanto há muitas variedades de 

transgénicos autorizadas para importação, vindas de países como os Estados Unidos e 

Argentina, e que depois são cá usados livremente, quer na alimentação humana quer 

animal. (FIM) 
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“O cruzamento é com espécies incompatíveis e muito 
distantes em termos evolutivos... 
 
Na verdade os genes ... são primeiro alterados no 
laboratório... 
 
O resultado é uma quimera sintética que nunca existiu na 
natureza... 
 
A indústria serve-se da Engenharia Genética para registar 
patentes...” 

O que diz o “O Setubalense” 
  

(ou: porque é que eu estou aqui?) 

O Setubalense 22-02-2012, Secção: Cidade 

Desde a neolitização que o homem intervém no genoma das 
espécies que domestica. 
 
De tal forma que alguns autores referem a existência de um 
mutualismo entre as espécies cultivadas e a espécie humana.  
 
Ou seja, sem elas nós não sobreviveríamos, sem nós elas não 
existiriam/sobreviveriam.  

Crop Science 42: 1780-1790 (2002) 
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Melhoramento para quê? 

 Canalização da energia da planta para a produção 

 Optimização das características de interesse agronómico 

Melhoramento das qualidades nutricionais e nutracêuticas 

30 June 2011 

Balanço dos cereais ao nível mundial 
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O consumo ultrapassou a produção a partir de 2009 
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Área arável disponível  

Relação entre aumento da população mundial, área arável e área 
cultivável. (fonte: Science on Sustainability – a view from Japan, 2006) 

As plantas cultivadas, a sua origem e a sua biodiversidade 
 
ou: o trigo, o milho o arroz, o tomate, a batata, as couves,                    
       
      ...são naturais? 



09-03-2012 

6 

O trigo foi cultivado 
no Próximo Oriente a 
partir de cerca de 
10.000  anos antes de 
Cristo.  
 
A espécie 
domesticada Triticum 
monococcum  derivou 
da sua relativa 
selvagem Triticum 
boeoticum  (Einkorn). 

O Milho e o Teosinto 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Aetausch.jpg
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O Milho e o Teosinto 

Variedades de milho 
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Variedades de arroz 

Variedades de Tomate 
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Variedades de couve 

Brassica oleraceae 

 

Frutos – por exemplo papaia 
resistente a vírus 
 
Sementes – por exemplo o milho 
doce  resistente a insectos 
 
Óleos vegetais – de milho, de soja 
ou de colza – cujas plantas são 
resistentes a herbicidas 
 
Alimentos processados que contêm 
amido de milho ou farinha de soja 
geneticamente  modificados. 
 

O que são alimentos transgénicos? 

SunUp           Rainbow 

Broca do milho 

Plantas de colza 
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Porque se produzem plantas transgénicas? 
 

As plantas transgénicas produzem-se porque se descobriu uma 
metodologia que permite a alteração do código genético de uma 
forma precisa e controlada.  
 
Esta metodologia permite utilizar genes de qualquer organismo e 
não só de plantas que se podem cruzar entre si, trazendo um novo 
mundo de possibilidades aos programas de melhoramento de 
plantas. 
 
Esta metodologia foi primeiro desenvolvida em organismos mais 
simples do que as plantas – em bactérias – e denomina-se de 
Tecnologia do DNA Recombinante. 
 
Baseia-se  no pressuposto de que a forma como o código genético 
se encontra organizado e é traduzido é semelhante em todos os 
organismos. 

Esta tecnologia é anti-natural (?) 

Mas  
A simbiogénese 
A transferência horizontal de genes  
A hibridização 

 
São fenómenos naturais 
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Elysia chlorotica 

Esta lesma alimenta-se de 
uma alga Vaucheria litorea e 
mantêm viáveis nas suas 
células os cloroplastos dessa 
alga em si, porque contem no 
seu genoma genes que 
codificam as proteínas do 
cloroplasto. 

PNAS  November 18, 2008  vol. 105  no. 46 

Foi demonstrado que cerca de 30% do genoma do parasita   (360 
genes) foi transferido para o genoma nuclear do Escaravelho.  

Wolbachia  

Escaravelho dos feijões Adsuki 

PNAS  October 29, 2002  vol. 99  no. 22 
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Agrobacterium tumefaciens 

Bactéria (Gram-) do solo, causadora de 
uma doença nas plantas conhecida 
como “galha”. 

 Plasmídio Ti (Tumor-inducing) 

Capaz de colonizar geneticamente as 
plantas 

Existe uma região do plasmídio, o  T-
DNA (“Transferred-DNA”), que é 
transferida e integrada no genoma 
vegetal durante o processo de 
infecção. 

Árvore da Vida 

Actualmente crê-se que a 
simbiogénese, a transferência 
horizontal de genes e a 
hibridização são, no contexto 
do processo evolutivo,  
mecanismos tão importantes 
como a mutação e 
recombinação.  
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Técnicas de Melhoramento 

Selecção Clássica – sem cruzamentos 

Hibridação Clássica – com cruzamentos (abertos ou controlados) 

Hibridação Inteligente – marcadores moleculares 

Melhoramento por mutação – raios X, químicos 

Di-haploidização 

Salvamento de embriões – in vitro 

Variação somaclonal – in vitro 

Engenharia genética  - transferência horizontal 

Melhoramento de Plantas 

X 
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Estrutura do DNA 
(Watson, Crick &  

Rosalin Franklin – 1953)  

O código genético encontra-se sob a forma 
de uma molécula – o DNA 

Um gene é uma unidade hereditária constituída por uma 
sequencia de DNA e que ocupa uma posição especifica num 
cromossoma. 

Um gene contem a informação necessária para a síntese de 
uma (ou mais) proteína (s) especifica(s). 
 

No DNA encontram-se os Genes 
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Como se traduz o código presente no DNA? 

Tecnologia do DNA recombinante 

Enzima de restrição – proteína  que catalisa a quebra 
da molécula de DNA em sequências específicas 

Plasmídio – pequena molécula 
circular de DNA bacteriano 
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O que são afinal plantas “transgénicas” 

São variedades vegetais cujo processo de 

melhoramento recorre à tecnologia do DNA 

recombinante – no caso do milho são 

comercializadas sementes híbridas. 
 

Na fase inicial do processo insere-se no genoma 

de uma planta, uma sequência de DNA 

codificante (que permite às células sintetizar uma 

proteína específica) e expressável (que é 

efectivamente transcrita e traduzida). 
 

Essa sequência tem que ser transferida para, e 

expressa estavelmente na descendência. 

Em 1983, simultaneamente 
 

O grupo de Mary-Dell Chilton da Universidade de Washington 

produziu células Nicotiana plumbaginifolia, resistentes ao 

antibiótico Canamicina. 

 

O grupo de Jeff Schell e Marc Van Montagu, da Universidade 

de  Rijks em Ghent, na Bélgica, produziu plantas de tabaco 

resistentes à Canamicina e ao metotrexato, uma substância 

usada para tratar o cancro e a artrite reumatóide. 

 

O grupo de Robert Fraley, da empresa Monsanto em St. 

Louis, no Missouri, produziu petúnias resistentes à 

Canamicina. 
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1994/95 
Primeiro produto! 

Antisense para a Poligalactorunase 

Setembro de 2004 
 

17 variedades de milho transgénico resistente à broca do milho 

(milho Bt - MON 810) foram aprovadas pela Comissão Europeia 

para produção, comercialização e consumo para alimentação 

animal, tendo sido introduzidos no Catálogo Europeu de 

Variedades. 

 

Actualmente existem disponíveis mais de uma centena. 
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Portuguese network trials - Pioneer 

Broca (Ostrinia e Sesamia) incidencia  2005 

•Combater a falta de micro-nutrientes (ferro) 
 

•Ajudar a prevenir doenças (b-caroteno; licopeno) 
 

•Reduzir alergias nos alimentos (glúten) 
 

•Reduzir toxinas (inibir a acumulação  

•de alcalóides) 
 

•Servir como vacinas comestíveis  

•(raiva, epatite B) 

Novos alimentos transgénicos 
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O que é necessário para fazer uma planta 
transgénica? 

•Isolar as sequências do DNA 

•Conhecer a sua funcionalidade 

•Escolher “promotores”/outros 
elementos reguladores 

•Um método de transferência  

•Uma inserção 

•Um método de selecção 

•Um sistema de regeneração 

•Obter plantas homozigóticas 

•Garantir uma expressão 
estável 

•Garantir um fenótipo 
relevante 

•Transferir para cultivar 
agronomicamente relevante 

•Garantir a segurança 

“As culturas desenvolvidas por Engenharia Genética 

estão entre os alimentos melhores testados, melhores 

caracterizados e melhores regulamentados de 

sempre.” 

 

Esta afirmação é suportada pela maioria da comunidade 

científica, incluindo a Royal Society (1), a National Academy of 

Sciences (2), a World Health Organization (3), a Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (4), a European 

Commission (5), a French Academy of Medicine (6), e a American 

Medical Association (7). 
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Culturas Geneticamente Modificadas: 2011 

Valor global de mercado de 13,2 mil milhões de dólares  

•Se os transgenes provêm de organismos com historial de 

toxicidade ou alergenicidade. 

•Se as proteínas são semelhantes a toxinas e alergénicos 

conhecidos. 

•Se as suas funções são bem conhecidas. 

•Se os seus níveis de acumulação são baixos. 

•Se se degradam rapidamente no estômago. 

•Se não apresentam efeitos adversos quando fornecidas a ratos a 

níveis elevados. 

•Se os ensaios de alimentação (durante 42 dias) em galinhas não 

revelam qualquer efeito adverso. 

•Se os ensaios de de alimentação (durante 90 dias). 

em ratos não revelam qualquer efeito adverso. 

Avaliação do risco 



09-03-2012 

22 

Em 2009 pouparam-se 393 milhões de kgs de substância activa 
de pesticidas. 
 
Calcula-se que a redução das emissões de CO2, por uso destas 
variedades, foi de cerca de 18.000 milhões de kgs, o equivalente 
a retirar cerca de 8 milhões de carros da estrada.  
 
O uso destas variedades permitiu ainda conservar a 
biodiversidade, salvando 75 milhões de hectares de terra de 
serem afectas à agricultura.  

Esta tecnologia em Portugal permite a pequenos e grandes 
agricultores reduzir os custos de produção entre 10 a 15%, 
aumentar a produtividade até 25%, evitar o uso de pesticidas, 
reduzir a emissão de dióxido de carbono por redução do uso de 
tractor e reduzir 50% a 90% o teor em micotoxinas (fumonisina). 
 
Em 2011 foram semeados  cerca de 7.200 ha de milho Bt. 
 
A adesão dos agricultores e as suas vantagens seriam 
claramente acrescidas se pudessem semear milho resistente aos 
herbicidas.  

Em Portugal  
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Quais as vantagens para as pessoas? 
 
 Produtos de melhor qualidade (menos agroquímicos/ 

aflotoxinas) 

 Menor desertificação das zonas rurais (menos dificuldades 

económicas/ mais competitividade) 

 Redução dos impactos ambientais 

(lavoura/pesticidas/herbicidas/água...) 

 Redução das intoxicações 

 Redução da velocidade de destruição das zonas naturais 

 Menor erosão dos solos 

 Redução do uso de combustíveis 

 Maior qualidade de vida para o agricultor 

Afinal, porque se tem medo das plantas 
geneticamente modificadas? 
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A produção e utilização do conhecimento são 
a base da nossa sobrevivência 

 
Desenvolvemos a capacidade de conhecer o que nos rodeia e 
de utilizar esse conhecimento porque julgámos ser essa a 
melhor forma de garantir a perpetuação da espécie humana. 
 
A produção de conhecimento com base numa metodologia de 
verificação e de constante questionamento sistematizado  
permite o desenvolvimento de tecnologias fiáveis – mas não 
isentas de risco. 
 
   Um exemplo? 
 
 
 

Variação da expectativa de Vida à nascença 
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