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No contexto deste documento 

consideram-se sinónimas as expressões 

“transgénico”, “geneticamente 

modificado”, “OGM” e “GM”.
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A União Europeia está prestes a decidir se autoriza ou não  arroz transgénico 

para consumo humano e animal. Em caso de aprovação seriam vastas as 

implicações para os consumidores europeus que, pela primeira vez na sua 

história, seriam confrontados com a modificação genética de um dos pilares 

da sua alimentação, mas também para o ambiente e os agricultores nos 

países produtores de arroz que se abrirem a tais sementes. Uma decisão desta 

magnitude não pode ser tomada com ligeireza e sem uma real percepção do 

que os europeus, globalmente, e os portugueses em particular, pretendem 

para o futuro da sua alimentação e da agricultura em geral. Qualquer tipo de 

aprovação configuraria um passo a muitos níveis irreversível e pelo qual os 

decisores (que numa primeira fase serão os governos dos Estados-Membros 

e posteriormente a Comissão Europeia) deveriam explicações antecipadas. 

Este documento, produzido pela Plataforma Transgénicos Fora, visa con-

tribuir para o necessário debate em Portugal, por forma a que o governo por-

tuguês, ao formular o seu voto, tenha em conta o sentir da população.

uM MOMENTO CruCIal
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rETraTO Da PrODuçãO E CONsuMO DE arrOz
o aRRoz no mundo

O arroz é a base da alimentação de mais de três mil milhões de pessoas em 

todo o mundo. Cultivado em mais de 100 países, a maior parte da produção é 

consumida no seu país de origem.

A esmagadora maioria dos países produtores de arroz encontra-se na Ásia, 

que também consome cerca de 90% da produção mundial. A Figura 1  apre-

senta a distribuição dessa produção, mostrando individualmente os 10 maio-

res produtores (que, entre si, representam 86% de todo o arroz produzido no 

mundo). Na União Europeia os produtores de arroz representam uma ínfima 

fracção do cultivo mundial (inferior a 0,4%).

Globalmente podem ser considerados três padrões distintos de consumo:

Tipo asiáTico

Consumo médio per capita superior a 80 kg por ano 

(China: 90 kg; Indonésia: 150 kg; Myanmar: mais de 200 kg)

Tipo subTRopical 
Consumo médio per capita entre 30 e 60 kg por ano 

(Colômbia: 40 kg; Brasil: 45 kg; Costa do Marfim: 60 kg)

Tipo ocidenTal 

Consumo médio per capita inferior a 10 kg por ano 

(França: 4 kg; Estados Unidos: 9 kg). 
Fonte • FAOSTAT 

Cerca de 5% da produção total de arroz é comercializada internacional-

mente. Tailândia, Índia, Vietname, Paquistão e Estados Unidos são os princi-

pais países exportadores, representando 86% do comércio mundial em 2007 

(Figura 2). De salientar que a Tailândia e os Estados Unidos, sendo embora 

países com produções relativamente pequenas, são responsáveis por 40% do 

mercado das exportações mundiais.
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Rede mundial de exportação de arroz
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rETraTO Da PrODuçãO E CONsuMO DE arrOz

o aRRoz na união euRopeia

O mercado europeu do arroz tem permanecido estável nos últimos 10 anos (Fi-

gura 3). Em 2007 os países da União Europeia (UE) produziram mais de 2,7 mi-

lhões de toneladas de arroz. A Itália produziu mais de metade desta quantidade 

e a Espanha cerca de um quarto, o que significa que a produção está maiorita-

riamente concentrada na região mediterrânica (Figura 4).

Cerca de um terço do arroz consumido na UE tem a sua origem no exterior: 

em 2007, por exemplo, foram importadas 1,4 milhões de toneladas. Estas im-

portações (Figura 5) vieram principalmente da Tailândia (33%), Índia (20%) e 

Paquistão (13%). Por outro lado, apenas uma pequena fracção da produção total 

da UE é exportada para o resto do mundo (130 mil toneladas em 2007). Entre os 

países da UE existe um comércio intenso, mas apenas a Itália, Espanha e Grécia 

são exportadores líquidos (exportaram, respectivamente 495, 173 e 60 mil tone-

ladas de arroz em 2007).

Em média os europeus consomem cerca de 5 kg de arroz por ano, mas existe 

uma grande variação de país para país. Com excepção da Eslováquia e da Hun-

gria, os Estados Membros da Europa de Leste apresentam consumos inferiores 

a 5kg per capita. Nos países da Europa Ocidental o consumo está geralmente 

situado entre 5 e 10 kg per capita. Portugal destaca-se com um consumo por ha-

bitante particularmente elevado, representando assim um caso único em toda 

a União Europeia (Figura 6, página 8). 

Fornecimento de arroz na Europa dos 27 1999 – 2007 Fonte EUROSTAT3

Produção

TONElaDas 
(milhões)

aNO

Importação
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rETraTO Da PrODuçãO E CONsuMO DE arrOz

o aRRoz na união euRopeia
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Portugal tem uma longa tradição no cultivo de arroz, herdada inicialmente dos 

árabes. Desde esses tempos que o arroz se tornou parte integrante da cultura 

alimentar portuguesa. A produção em Portugal concentra-se ao longo de cinco 

rios: Mira, Sado, Sorraia, Tejo e Mondego.

Entre 2000 e 2009 a área de cultivo de arroz permaneceu relativamente está-

vel, com uma área declarada de 26 300 hectares em 2009. A produção ronda em 

média as 90 mil toneladas de arroz (em equivalente branqueado) por ano (ANIA 

- Associação Nacional dos Industriais de Arroz).

 Considerando que em Portugal se consomem cerca de 17.5 kg (EUROSTAT) de 

arroz per capita por ano, a produção nacional cobre apenas metade da procura. 

O restante é importado de outros países da UE e do resto do mundo. 

A Figura 7 apresenta uma visão geral da produção doméstica e o balanço 

comercial de 2001 até 2006.

rETraTO Da PrODuçãO E CONsuMO DE arrOz

o aRRoz em poRTugal

Balanço da comercialização de arroz em Portugal7
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arrOz TraNsGéNICO
a cRiação de aRRoz TRansgénico

Até ao momento (Junho de 2010) os Estados Unidos são o único país com ar-

roz GM aprovado para cultivo comercial, mas sem que se tenha iniciado a 

produção. Ou seja, não existe cultivo comercial de nenhuma variedade de ar-

roz transgénico em país algum do mundo.

Há vários tipos de arroz geneticamente modificado em fase de desenvolvi-

mento laboratorial e que apresentam características transgénicas diversas, 

incluindo tolerância a herbicidas e a certas doenças. Também estão em curso 

tentativas de incrementar o seu valor nutricional (o arroz dourado é o exem-

plo mais conhecido).

Essas variedades experimentais têm sido objecto de ensaios limitados em 

campo aberto em numerosos países do mundo. As multinacionais Bayer e 

BASF têm investido em arroz GM tolerante a herbicidas, enquanto que uni-

versidades chinesas orientaram a sua investigação e desenvolvimento nesta 

área para o arroz insecticida (arroz que produz uma toxina mortal para in-

sectos).

Dentro da UE os testes de campo têm tido lugar em Espanha (47 ensaios, 

sobretudo por uma empresa do grupo Bayer), em Itália (8) e em França (1).

A aprovação europeia (primeiro para consumo, posteriormente para culti-

vo) de uma variedade de arroz GM representa agora um passo óbvio e neces-

sário do ponto de vista da indústria da engenharia genética. Se a aprovação se 

verificar, será a primeira vez que entra em circulação uma planta transgénica 

destinada directa e quase exclusivamente à alimentação humana.
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Os transgénicos, ou OGM, são seres vivos — plantas, 

animais, microrganismos — que foram sujeitos a 

técnicas de engenharia genética. Esta tecnologia 

permite que os genes (pedaços de DNA que contêm 

informação importante para o funcionamento das 

células) sejam extraídos de um organismo, alterados, 

agregados de novas maneiras e depois injectados num 

outro organismo, que vai adquirir essas características e 

transmiti-las a toda a sua descendência.  

De acordo com a Directiva 2001/18, os OGM são 

“qualquer organismo, com excepção do ser humano, 

cujo material genético tenha sido modificado de uma 

forma que não ocorre naturalmente por meio de 

cruzamentos e/ou de recombinação natural.”  

O anexo 1A dessa Directiva discrimina as técnicas  

que são/não são legalmente consideradas como 

conduzindo à produção de transgénicos.

O que sãO OrganismOs geneticamente mOdificadOs,  

também cOnhecidOs pOr Ogm Ou transgénicOs?
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Desde 2006 têm ocorrido múltiplos incidentes de contaminação de arroz em 

todo o mundo.1 O espantoso é que não há arroz transgénico em produção co-

mercial em lugar algum do mundo – ou seja, a contaminação é uma realidade 

inescapável mesmo quando o cultivo ainda é muito limitado, em pequenos 

ensaios experimentais e debaixo do controle directo das entidades envolvi-

das na criação dos transgénicos.

O historial da Bayer sugere que é uma empresa mais descuidada que as de-

mais. Os casos do milho Starlink (2001), da colza Topas (2005) e das varieda-

des de arroz LL601, LL62 e LL604 (2006) representam apenas alguns dos epi-

sódios de contaminação por transgénicos em que a Bayer se tem envolvido. 

Representam também os piores casos de contaminação por transgénicos al-

guma vez registados no mundo. Em diversos casos não se sabe como ocorreu 

a contaminação, tendo a Bayer afirmado, no caso do arroz LL601, que tinha 

occorido devido a um “Acto de Deus”.2 Quando será que a mão de Deus volta 

a atacar com a ajuda da Bayer?

Ainda no caso LL601 estima-se que o custo total para a indústria de arroz 

norte-americana atinja os 1,2 mil milhões de dólares, mas há centenas de 

queixas a correr em tribunal e o valor pode ser bastante superior. Em apenas 

três queixas que já correram em primeira instância, a Bayer foi condenada a 

pagar cerca de 50 milhões de dólares.3

Embora o impacto económico mais devastador das contaminações se te-

nha feito sentir, para já, nos Estados Unidos, nos últimos anos tem sido pos-

sível assistir igualmente a um acumular de incidentes de circulação ilegal de 

arroz transgénico com origem na China. Uma dessas variedades, o Bt Shan-

tou 63 desenvolvido na Universidade Agronómica de HuazHong de Wuhan, 

província de Hubei, tem estado na berlinda desde 2005. Esta variedade não 

está aprovada na China nem em qualquer outro país do mundo, mas tem sido 

extensivamente cultivada nessa província e já contaminou numerosos pro-

dutos chineses vendidos na China e no estrangeiro.

1  Ver online o registo  

de Contaminação GM 

GreenPeace: www.

gmcontaminationregister.org

2  respostas e defesa da Bayer 

Cropscience et al. à queixa 

Plaintiffs Consolidated Class 

action, 21 de Junho de 2007.

http://tinyurl.com/33nqo4t

e http://tinyurl.com/388fjj8

3  Greenpeace 2007.  

risy Business. Economic and 

regulatory impacts from the 

unintended release of genetically 

engineered rice varieties into the 

rice merchandising system of 

the us. www.greenpeace.org/

international/press/reports /

risky-business

arrOz TraNsGéNICO

as sucessivas conTaminações poR aRRoz TRansgénico
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O resultado deste colapso anunciado do sistema de autocontrolo despoletou, 

até Junho de 2010, um total de 234 casos no sistema europeu de alerta rápido.4 
A maior parte dos casos envolveu arroz contaminado originário dos Estados 

Unidos (65%) ou da China (27%). Em 2009 os casos registados foram quase ex-

clusivamente de origem chinesa. Foi calculado que, até ao início de 2008, o 

prejuízo acumulado para o sector europeu do arroz ascendia já a 111 milhões 

de euros, tendo os numerosos eventos de contaminação causado múltiplas di-

ficuldades a diferentes operadores da cadeia de comercialização.5

4  rasFF.  

ec.europa.eu/food/food/

rapidalert/index_en.htm

5  Brookes, G. (2008). Economic 

impacts of low level presence of 

not yet approved GMOs on the 

Eu food sector, GBC ltd

A informação do primeiro incidente de contaminação 

por arroz transgénico ilegal foi veiculada pelo 

Sistema Europeu de Alerta Rápido da União Europeia 

(RASFF) em Agosto de 2006 na sequência de uma 

importação de arroz americano. Desde então e até à 

data (2010/06/30) já se verificaram 149 alertas de 

contaminação com arroz de origem norte americana e 

71 para arroz chinês. Os restantes 14 casos detectados 

estão dispersos por diferentes origens, não sendo 

claro onde esse arroz terá sido cultivado.   Não existe 

arroz transgénico em cultivo comercial legal quer nos 

Estados Unidos, quer na China, quer em qualquer outro 

país, mas aqueles dois são os países com mais ensaios 

de campo deste cereal. Uma vez iniciado o cultivo 

comercial é de esperar que os casos de contaminação 

aumentem significativamente.

casOs de cOntaminaçãO pOr arrOz transgénicO na uniãO eurOpeia

CHINA
E.U.A.
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Este tipo de arroz geneticamente modificado foi desenvolvido pela Bayer 

CropScience, uma empresa do grupo da multinacional da indústria química 

Bayer. O arroz – com o nome técnico LL62 – foi geneticamente manipulado 

para aguentar altas concentrações de glufosinato (herbicida que mata as er-

vas daninhas quando aplicado nos arrozais). O LL62, ao contrário do arroz 

convencional, sobrevive a essas aplicações.

Este é o único arroz transgénico com um pedido de autorização pendente 

na UE. A Bayer apresentou-o em 2004, ao abrigo do Regulamento 1829/2003/

CE sobre novos alimentos, e a autorizaçãopretende abarcar a importação e o 

consumo animal e humano.

Em 2007 a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) emitiu 

um parecer positivo. Com base nesse parecer a Comissão Europeia propôs 

formalmente aos Estados Membros a aprovação do LL62.

A decisão agora está nas mãos do Comité Permanente da Cadeia Alimentar 

e da Saúde Animal (SCFCAH), onde têm assento os representantes das auto-

ridades competentes dos Estados Membros. Para Portugal esta entidade é o 

Gabinete de Planeamento e Políticas, uma estrutura do Ministério da Agri-

cultura que responde directamente ao respectivo Ministro. Ainda não está 

agendada a votação que, no entanto, deverá ocorrer em breve – provavelmen-

te algures em 2010.

O sistema europeu de tomada de decisão é bastante complicado. Para que 

haja uma decisão definitiva, a favor ou contra a proposta da Comissão, o re-

sultado tem de atingir o patamar da maioria qualificada: 255 votos (num to-

tal de 345 votos). Se não for atingido esse patamar, a decisão tem de passar 

para um nível de decisão superior: o Conselho de Ministros da Agricultura 

europeus (em que cada Estado Membro tem o mesmo número de votos que 

teve no Comité e que, por isso, repete normalmente as votações deste). Se, 

mais uma vez, não houver votos suficientes para tomar nenhuma decisão de-

finitiva, a favor ou contra, a decisão final reverte para a Comissão Europeia – 

O arrOz TraNsGéNICO lIBErTylINk 62 Da BayEr
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que invariavelmente aprova os transgénicos em análise. Assim, um chumbo 

do pedido da Bayer apenas poderá acontecer a nível do Comité Permanente 

ou do Conselho de Ministros.

Note-se que, com estas regras, uma abstenção traduz-se efectivamente 

numa posição favorável à aprovação. Com efeito, ao abster-se, o representante 

do Estado Membro está a enfraquecer a oposição ao transgénico e, eventual-

mente, a impedir que ela atinja a tal maioria de 255 votos. E sem essa maioria 

o transgénico acaba sempre por ser aprovado pela Comissão.

Na União Europeia o milho MON 810 da Monsanto 

está autorizado para cultivo desde 2004, embora 

na prática tal cultivo esteja proibido em sete países 

(Polónia, Alemanha, França, Grécia, Áustria, Hungria e 

Luxemburgo). No início de 2010 a Comissão Europeia 

aprovou também a batata Amflora, da BASF. Enquanto 

que o MON 810 pode ser utilizado para qualquer fim, 

a Amflora não está autorizada para consumo humano 

(esta batata destina-se apenas a fins industriais, 

aproveitando-se os resíduos de produção nas rações 

animais) mas foi permitido que contamine as batatas 

para alimentação humana até uma dada percentagem. 

Além destas duas variedades com autorização 

de cultivo existem numerosas outras variedades 

transgénicas autorizadas para importação e circulação 

alimentar: algodão, milho, colza, soja e beterraba. Estão 

igualmente em comercialização algumas variedades de 

cravos transgénicos.

que transgénicOs há actualmente na uniãO eurOpeia? 
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A Comissão Europeia está a propor o consumo de arroz transgénico resisten-

te ao glufosinato num momento em que o novo regulamento sobre pesticidas 
6 da UE já determinou a proibição desse mesmo herbicida, ou seja, quando a 

sua autorização actual expirar em 2017 ela não vai ser renovada.7 A acontecer, 

a aprovação do LL62 cria duas grandes contradições:

• Protege-se o ambiente europeu de um veneno perigoso, mas incentiva-se 

a sua aplicação nos cultivos fora da Europa (que irão produzir e vender o 

arroz LL62 para a UE); 

• Ao mesmo tempo que as evidências científicas forçam a proibição do uso 

de glufosinato com vista à protecção da saúde humana, abre-se a porta 

para que este químico entre na alimentação europeia de forma camufla-

da através dos resíduos (inevitavelmente) presentes no arroz transgénico 

a importar.

rIsCOs E CONsEquêNCIas DE uMa EVENTual  

auTOrIzaçãO DO arrOz ll62

6  regulamento N°1107/2009  

do Parlamento Europeu e do 

Conselho sobre o lançamento  

de produtos fitofarmacêuticos  

no mercado e que revoga  

as Directivas 79/117/CEE  

e 91/414/CEE.

7  Directiva 2007/25/CE da 

Comissão, de 23 de abril de 

2007 , que altera a Directiva 

91/414/CEE do Conselho 

com o objectivo de incluir as 

substâncias activas dimetoato, 

dimetomorfe, glufosinato, 

metribuzina, fosmete  

e propamocarbe.
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8  EFsa relatório científico 

(2005) 27: 1-81 

Conclusão sobre a avaliação 

científica do glufosinato.

www.efsa.eu.int/science/

praper/conclusions/895/

praper_ej27_conclusion_

glufosinate_en1.pdf.

9  Idem. Página 17.

10  Classificação r63  

e r60, respectivamente, como 

sugerido pelo Grupo de trabalho 

sobre Classificação e rotulagem 

da Comissão Europeia.  

Banco de dados pesquisável 

em: http://ecb.jrc.ec.europa.

eu/esis/index.php?PGM=cla

A produção e consumo de arroz transgénico LL62 vai, incontornavelmente, 

levar a uma maior presença deste químico no ambiente e na alimentação. 

No entanto, em 2005, uma avaliação do glufosinato 8vpela EFSA identificou 

problemas graves de toxicidade humana e animal: 

• o teor de resíduos tóxicos deste herbicida, quando estudado em batatas, 

representa “risco agudo para crianças”;

• agricultores que aplicam glufosinato em milho geneticamente modifi-

cado são expostos a concentrações tóxicas não seguras, mesmo quando 

usam equipamento de protecção;

• existe um “risco elevado” para insectos e plantas selvagens mesmo fora 

dos campos pulverizados, o que acarreta sérias implicações em termos de 

biodiversidade. 

• também concluiram haver um “risco elevado para mamíferos”

• igualmente se afirma muito claramente: “o efeito crítico do glufosinato 

de amónio são as consequências graves de toxicidade reprodutiva”. 9

O Technical Committee on Classification and Labelling of Dangerous Substances, 

um grupo de trabalho da Comissão Europeia, aprovou a classificação do 

glufosinato como envolvendo “possível risco de danos para o feto humano”, 

para além de que “pode comprometer a fertilidade”.10 Neste quadro parece 

evidente que não existe qualquer interesse em aumentar as vias de exposição 

ao glufosinato, e só a proibição do arroz LL62 poderá garantir a protecção da 

saúde e do ambiente em todos os países envolvidos.

rIsCOs E CONsEquêNCIas DE uMa EVENTual auTOrIzaçãO DO arrOz ll62

o glufosinaTo RepResenTa um peRigo paRa a saúde humana e o ambienTe
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A EFSA, no seu parecer sobre o arroz LL62,11  reconhece que a contaminação 

de campos de arroz poderá ocorrer na UE mesmo sem estar a haver cultivo 

desta variedade: 

O Painel OGM conclui que existe a possibilidade de que o arroz GM possa contami-

nar culturas através do derramamento acidental de arroz geneticamente modifi-

cado viável, que ocorra durante o transporte através de áreas de cultivo de arroz. 

A frequência da polinização cruzada entre arroz transgénico importado viável e 

arroz cultivado ou espontâneo será directamente proporcional aos níveis de der-

ramamento e subsequente estabelecimento de populações de arroz GM em campos 

de arroz.

•
A passagem dos transgenes do arroz transgénico para as populações de ar-

roz espontâneo (arroz bravo, selvagem ou vermelho) acarretaria sérias impli-

cações em muitas áreas de cultivo de arroz. Uma vez que esses transgenes se 

estabeleçam nas variedades de arroz não cultivadas não será possível erradi-

cá-los visto essas variedades infestantes persistirem à margem da agricultu-

ra. Elas vão constituir um reservatório permanente de transgenes LL62 que, 

depois, vão contaminar continuamente o arroz cultivado.

Algum do arroz importado poderá ser já um híbrido entre arroz cultivado 

e infestante e assim, no caso de um derrame, esses transgenes não terão qual-

quer dificuldade em se instalar no genoma de outras populações de infestan-

tes. A EFSA reconhece isso mesmo quando escreve:

O requerente afirma que [...] uma parte do arroz transgénico importado serão grãos 

viáveis na forma de arroz completo em casca. Nesta fracção também poderão ocor-

rer grãos de híbridos entre arroz LL62 e arroz espontâneo.

•

11  Parecer do Painel 

Científico sobre Organismos 

Geneticamente Modificados, 

sobre um pedido de aprovação 

(EFsaGMOuk referência 

2004-04) do arroz llrICE62 

geneticamente modificado 

tolerante a glufosinato para a 

colocação no mercado, para 

uso alimentar e rações animais, 

importação e processamento, 

nos termos do regulamento 

(CE) n. º 1829/2003 da Bayer 

Cropscience GmbH1. The EFsa 

Journal (2007) 588, 1-25 www.

efsa.europa.eu/EFsa/scientific_

Opinion/gmo_ej588_llrICE62_

opinion_en, 0.pdf 

rIsCOs E CONsEquêNCIas DE uMa EVENTual auTOrIzaçãO DO arrOz ll62

o aRRoz ll62 pode conTaminaR as culTuRas de aRRoz da ue
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No entanto, em vez de recomendar o indeferimento, a EFSA diz simples-

mente que a prevenção da contaminação faz parte do sector da gestão de ris-

co, em que não tem competências visto que só trabalha na análise do risco. 

Mas não há vigilância nem gestão que possa impedir a germinação das se-

mentes transgénicas derramadas. A EFSA optou, conscientemente, por não 

proteger os produtores de arroz da UE apesar de saber que o cultivo acidental 

do arroz LL62 ou dos seus híbridos é, para já, totalmente ilegal:

O Painel OGM recomenda que devem ser previstos sistemas de gestão adequados 

de forma a restringir a entrada de sementes de arroz LL62 nas culturas enquanto 

se requer aprovação específica nos termos da Directiva 2001/18/CE ou do Regula-

mento 1829/2003/CE. Estes sistemas devem incluir medidas de gestão para evitar 

o derramamento de arroz LL62 em áreas de cultivo de arroz na UE e a subsequente 

geração de plantas transgénicas e ocorrência de cruzamentos. A eficácia destas 

medidas deve ser reportada como parte das actividades de vigilância em geral.

•
Note-se que a maior parte do arroz produzido na UE é consumida na UE, 

pelo que a contaminação dos circuitos europeus de arroz seria ainda mais fi-

nanceiramente devastadora do que a contaminação ocorrida na indústria do 

arroz americana (ver adiante), em que grande parte da população não fazia 

ideia de que andava a comer arroz contaminado. Os europeus vão saber do ar-

roz contaminado e vão querer evitá-lo. E a contaminação, uma vez instalada, 

pode demorar muitos anos a ser purgada.

De lembrar que a Bayer já esteve envolvida em diversos casos de contami-

nação que envolviam arroz transgénico. Os vastos prejuízos verificados mos-

tram que ignorar a contaminação até que ela de facto aconteça é claramente 

imprudente. O sistema europeu, no entanto, escolheu essa via, e aposta num 

plano de monitorização a posteriori que não dá quaisquer garantias de pro-

tecção. Na verdade, o risco de contaminação por si só já justificaria o indefe-

rimento do pedido da Bayer.
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A nível molecular existem muitas irregularidades no LL62, a mais grave das 

quais é a existência de 19 regiões de leitura aberta (open reading frames, ou 

ORF). Estas ORF são criadas pelo processo de engenharia genética e podem 

levar à síntese de proteínas novas ou  a interferências na regulação e activi-

dade das proteínas normais. Dezanove é um número anormalmente eleva-

do de ORF. No entanto a EFSA não as leva em conta, argumentando que não 

apresentam semelhanças significativas com as proteínas do arroz, toxinas 

conhecidas ou substâncias alergénicas. Mas isso não exclui o facto de os pro-

dutos provenientes destas ORF poderem efectivamente interferir com o nor-

mal funcionamento da planta do arroz.

Além disso, quaisquer efeitos adversos causados pelas ORF podem facil-

mente ter passado despercebidos nos ensaios de campo da Bayer – mesmo 

aqueles potencialmente muito importantes ou graves. Com efeito, algumas 

ORF poderão ser activadas só em condições de stress. Por outras palavras, es-

tes efeitos poderão revelar-se apenas em condições extremas, como períodos 

de calor ou seca.

Embora a existência das ORF fosse suficiente para a EFSA emitir um pare-

cer negativo, considerou-a irrelevante dizendo apenas:

Com base nas análises apresentadas, as sequências putativas de aminoácidos das 

ORF identificadas no arroz LL62 não apresentam nenhuma  semelhança significa-

tiva com sequências de toxinas e alergéneos conhecidos ou com genes do arroz de 

função conhecida.

•
Conforme estabelecido pela Decisão 2002/623/CE, as áreas de incerteza 

científica devem ser claramente identificadas na avaliação: “A incerteza glo-

bal de cada risco identificado deve ser descrita”. Mas isso, de um modo geral, 

não aconteceu neste parecer da EFSA, que não aponta as incertezas científi-

cas apesar do seu mandato legal. No entanto o reconhecimento da incerteza é 

crucial para permitir aos gestores do risco (a Comissão Europeia e os Estados 

Membros, por exemplo) tomar as necessárias medidas de protecção do públi-

co e do ambiente.

rIsCOs E CONsEquêNCIas DE uMa EVENTual auTOrIzaçãO DO arrOz ll62

exisTem iRRegulaRidades gRaves na inseRção genéTica
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Durante o processo de engenharia genética, a cassete transgénica foi integrada 

num local do DNA com a sequência que codifica um gene endógeno (que pertence 

à planta). O bloqueio de um gene endógeno apresenta um elevado potencial de 

ocorrência de efeitos inesperados e imprevistos.

Uma das ORF (ORF-5) é causada por essa interrupção do gene endógeno. Sobre 

isto a EFSA diz o seguinte:

Embora a sequência da ORF-5 apresente de facto semelhanças com o mRNA [RNA men-

sageiro, um intermediário entre o DNA e a proteína respectiva] do arroz e com duas 

proteínas hipotéticas do arroz, não foi possível atribuir nenhuma função específica a 

estas proteínas putativas. Além disso, a análise bioinformática não revelou nenhuma 

homologia com um local de ligação ao ribossoma ou com regiões promotoras principais 

[core promoter sequences]. Isto indica que o ORF-5 não é transcrito, o que foi confirma-

do com uma análise Northern.

•
Na prática o que a EFSA está a dizer é algo como: “esta interrupção do gene da 

planta poderá levar à produção de uma proteína com funções desconhecidas, mas 

à luz do conhecimento actual não nos parece que ela vá ser produzida”. No entan-

to, no caso da soja transgénica, a Monsanto também tinha assegurado que as ORF 

produzidas pelos fragmentos indesejados não eram transcritas mas, mais tarde, 

veio a descobrir-se que eram de facto transcritas.

O conhecimento actual sobre a forma como o genoma opera e, em particular, 

como os genes funcionam e são controlados é ainda muito incompleta e todos os 

anos surgem descobertas importantes.12 Pode haver algum tipo de controle sobre 

a ORF-5 que faça com que ela seja expressa, ou não, em diferentes circunstâncias. 

E se, inesperadamente, for produzida uma proteína activa por exemplo num perí-

odo crítico da vida da planta — quais serão as consequências para a saúde e para 

o ambiente? Isso é totalmente desconhecido. Esses efeitos inesperados e impre-

visíveis podem surgir apenas depois da aprovação. O milho transgénico Bt, por 

exemplo, é mais susceptível a ataques de afídeos devido a mudanças inesperadas 

e imprevisíveis na composição química da sua seiva.13

Face ao exposto pode concluir-se que a interrupção de uma região codificante 

de um gene que é responsável por uma proteína da planta, como resultado do pro-

cesso de engenharia genética, constitui razão suficiente para invocar o princípio 

da precaução e assim rejeitar o pedido de importação deste tipo de arroz transgé-

nico para a União Europeia.

13 Faria, C.A., Wäckers, F.L., 

Pritchard, J., Barrett, D.A.  

& Turlings, T.C.J. (2007).  

High susceptibility of Bt maize to 

aphids enhances the performance 

of parasitoids of lepidopteran pests. 

Plos ONE 2: e600 

12 Por exemplo:  

The ENCODE Project 

Consortium. Nature 447:  

779–816.

rIsCOs E CONsEquêNCIas DE uMa EVENTual auTOrIzaçãO DO arrOz ll62
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A EFSA reconhece que há diferenças entre o arroz LL62 e a variedade de com-

paração não transgénica:

os dados composicionais obtidos de localizações individuais mostraram diferenças 

estatisticamente significativas na concentração de diversos componentes.

•
Estranhamente, estas diferenças não foram levadas em consideração por-

que não são consistentes ao longo dos anos. Mas com todas as irregularida-

des moleculares já descritas, não poderão estas diferenças na composição 

química ser indicadoras de efeitos que aparecem apenas sob determinados 

tipos de condições ambientais? Ninguém sabe, e a EFSA optou por não per-

guntar.

A EFSA também entendeu que as diferenças químicas encontradas estão 

«dentro da gama de valores admitida para as variedades comerciais e de acor-

do com a variabilidade natural.” Mas o arroz LL62 deveria ser comparado à 

variedade não-transgénica de arroz de que é derivado, e não a todas as varie-

dades de arroz que existem.

A EFSA está a falhar nas suas funções de protecção dos consumidores e 

do ambiente ao desprezar estas diferenças significativas, sobretudo porque 

estas surgem em conjunção com irregularidades moleculares.

O arroz LL62 não pode ser considerado como «substancialmente equiva-

lente» ao arroz convencional, já que estas diferenças na composição química 

poderão ser importantes em termos de segurança alimentar. A EFSA deveria 

exigir, pelo menos, mais investigação para conhecer as razões fisiológicas 

por detrás destas diferenças composicionais. 

rIsCOs E CONsEquêNCIas DE uMa EVENTual auTOrIzaçãO DO arrOz ll62

a análise da composição química levanTa quesTões de seguRança alimenTaR
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a avaliação nuTRicional é inúTil

Na avaliação nutricional foram encontradas diferenças significativas: 

Diferenças significativas foram encontradas apenas no peso da carcaça quente 

[hot weight] no fim do estudo e no ganho de peso na fase média do estudo entre 

dois grupos de controle e o grupo de porcos alimentados com arroz LL62 tratado 

com glufosinato.

•
E ainda:

Existiram também diferenças significativas no incremento de peso total, eficiência 

de conversão alimentar e no peso da carcaça quente no final do estudo entre o gru-

po de porcos alimentado com arroz LL62 tratado com herbicidas convencionais e o 

grupo de porcos alimentados com arroz LL62 tratado com glufosinato.

•
A EFSA não considera estes estudos porque “as análises composicionais do 

arroz LL62 e não transgénico apresentam semelhanças nos seus constituin-

tes”. No entanto, estas “semelhanças” na composição resultam do facto da 

EFSA não levar em consideração as diferenças significativas. E deste modo, 

a avaliação nutricional nada nos informa sobre a segurança alimentar do ar-

roz transgénico LL62.
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14  Von Reppert-Bismarck, J. 

(2006). Flap Over Modified Rice 

Weighs on Food Importers. 

Wallstreet Journal, 

7 september, 2006.

rIsCOs E OPOrTuNIDaDEs Para O sECTOr  

DO arrOz NaCIONal

A introdução de arroz transgénico no mercado nacional, mesmo sem autori-

zação para cultivo, apresenta várias implicações económicas para além das 

já referidas. Por exemplo, será necessária a implementação de sistemas de 

preservação de identidade e de rastreabilidade total, que representam custos 

adicionais.14 Estes sistemas de controlo são necessários não só para detec-

tar a presença de contaminação por LL62 mas também para garantir o cum-

primento do regulamento europeu de rotulagem de alimentos transgénicos 

(1830/2003/CE). O que se verifica, à luz de experiências passadas, é que as 

responsabilidades e  prejuízos de retomas em importadores e distribuidores 

que não detectam atempadamente a presença transgénica ilegal constituem 

um novo risco substancial para a sua actividade.

Por outro lado, apesar dos riscos associados a uma autorização, existe um 

aspecto positivo ligado a uma eventual autorização do arroz transgénico. Se 

se aproveitar a janela de oportunidade criada pela polémica para aumentar a 

sensibilização do consumidor face ao arroz de origem nacional, e se as mar-

cas nacionais se mantiverem integralmente livres de transgénicos, isso pode 

propulsionar o mercado orizicultor português tanto internamente como a 

nível europeu. Tudo dependerá do sentido de oportunidade dos produtores 

e industriais nacionais.
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Actualmente não há cultivo comercial de arroz transgénico em lugar algum 

do mundo, mas mesmo assim o sistema europeu de alerta rápido já registou 

até à data (2010/03/31) 223 casos de contaminação por arroz transgénico não 

autorizado. Os mecanismos de segregação e controlo não estão a funcionar 

devidamente, mesmo quando o arroz transgénico em produção está limita-

do a alguns ensaios experimentais em pequenas áreas circunscritas. 

Uma aprovação europeia do arroz LL62 poderá alterar rapidamente esse 

estado de coisas. Estará criado o incentivo para que empresas e países fora 

da UE iniciem o cultivo desta variedade transgénica, com o inevitável sub-

sequente aumento de incidentes de contaminação e descontrolo. Será uma 

questão de tempo até que o arroz convencional para semente fique irreversi-

velmente contaminado.

A UE não pode estabelecer dois tipos de normas para os herbicidas tóxicos. 

A UE considera que o glufosinato é demasiado tóxico para ser usado interna-

mente, e como tal não poderá admitir a importação de um produto alimentar 

que é tolerante ao glufosinato, ou fomentar o seu uso fora da Europa.

O princípio da precaução tem de ser aplicado, por lei, quando a informação 

científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e onde aparecem indicações 

de que poderão existir efeitos potencialmente perigosos para o ambiente ou 

para a saúde humana e animal. O princípio da precaução deverá ser aplicado 

em caso de riscos potenciais, mesmo que estes riscos não possam ser com-

pletamente demonstrados ou quantificados ou os seus efeitos conhecidos 

à data da decisão. Este documento demonstra com clareza que o dossier do 

LL62 justifica o recurso a esse princípio protector.

Assim, porque a própria avaliação da EFSA demonstra que existem muitas 

incertezas e razões para perspectivar impactos graves quanto à segurança 

alimentar e ambiental do arroz LL62, e considerando que o glufosinato é um 

herbicida reconhecidamente tóxico, a Plataforma Transgénicos Fora solicita 

à Comissão Europeia e aos Estados Membros da UE – em particular ao go-

verno português e ao seu Ministro da Agricultura – a rejeição do pedido da 

Bayer.

CONClusõEs
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Para participar nas nossas actividades, aderir  

às nossas campanhas, ou simplesmente para  

se manter ao corrente do que se vai passando,  

utilize os seguintes contactos:

Plataforma Transgénicos Fora

Apartado 5052, 4018-001 Porto

Fax: 22 975 9592

www.stopogm.net

info@stopogm.net

Julho de 2010

A Plataforma Transgénicos Fora defende uma 

agricultura sustentável orientada para a protecção 

da biodiversidade e do direito dos povos à soberania 

sobre o seu património genético comum.  

Neste momento a Plataforma Transgénicos Fora  

é composta por pessoas que, em nome individual 

ou enquanto representantes de associações e outras 

entidades, oferecem o seu tempo como voluntários 

para uma luta que é de todos. São estas as 

estruturas que compõem formalmente a Plataforma:

* aRp Aliança para a Defesa do Mundo  

Rural Português

* aTTac Associação para a Taxação das Transacções 

Financeiras para a Ajuda ao Cidadão

* campo abeRTo Associação de Defesa  

do Ambiente

* cna Confederação Nacional da Agricultura

* colher para semear Rede Portuguesa  

de Variedades Tradicionais

* fapas Fundo para a Protecção dos Animais 

Selvagens

* gaia Grupo de Acção e Intervenção Ambiental

* geoTa Grupo de Estudos de Ordenamento  

do Território e Ambiente

* lpn Liga para a Protecção da Natureza

* mpi Movimento Pró-Informação para a Cidadania  

e Ambiente

* queRcus Associação Nacional de Conservação  

da Natureza

* salva Associação de Produtores em Agricultura 

Biológica do Sul

FICHa TéCNICa
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A INFORMAçãO CONTIDA NESTE DOCUMENTO  

PODE SER LIVREMENTE REPRODUzIDA DESDE qUE A FONTE  

SEJA DEVIDAMENTE REFERENCIADA.
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Plataforma Transgénicos Fora 

Apartado 5052, 4018-001 Porto

Fax: 22 975 9592

www.stopogm.net

info@stopogm.net


