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Como se produz um transgênico

A biotecnologia é uma ferramenta para a transferência de características desejáveis, entre um organismo e outro. Veja como isso é feito:
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RASTREAMENTO
Identifica-se uma característica
desejada, como a produção de
ômega 3, que ajuda a reduzir
problemas cardiovasculares.

A PRÍMULA
PRODUZ ÔMEGA 3

SELEÇÃO DE GENES
Seleciona-se o gene ou
genes responsáveis por
essa característica.
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PLANTA MODIFICADA
É feita a transferência
do gene da prímula
para a soja.
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USO DO ÔMEGA 3
Do óleo de soja, é extraído o
ômega 3 que, então pode ser
adicionado a diferentes alimentos.
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REDUÇÃO NO USO
DE AGROTÓXICOS
Algumas lavouras
transgênicas precisam de
menos agrotóxicos, o que
também economiza água
e combustível. Outras
podem usar defensivos
menos agressivos para o
Meio ambiente.

MAIS ALIMENTOS
A ONU diz que a
demanda por
alimentos deve
crescer 55% até 2030.
A biotecnologia pode
ajudar na produção,
reduzindo perdas
por pragas, plantas
daninhas ou seca.

COMIDA MAIS NUTRITIVA
A biotecnologia já desenvolveu
arroz com mais vitamina A,
o chamado arroz dourado,
que ajuda a combater a
cegueira noturna. A mesma
técnica pode ajudar a
aumentar o teor de vitaminas,
proteínas, óleos e outras
substâncias nos alimentos.

SAÚDE
A mesma técnica pode ser
usada para fazer com que
plantas como alface,
tomate, batata ou banana
produzam vacinas ou
matérias-primas para a
indústria farmacêutica,
podendo reduzir custos na
produção de remédios.

MEIO AMBIENTE
O aumento de
produtividade nas áreas
já plantadas pode auxiliar
na preservação do meio
ambiente e recursos
naturais na medida em
que diminui a pressão
para a expansão da
fronteira agrícola.

TOLERÂNCIA À SECA
Há vários estudos para criar
plantas tolerantes à seca.
Isso significa manter a
produtividade durante
curtos períodos de estiagem
e o uso mais eficiente da
água, aumentando a
disponibilidade desse
valioso recurso natural.

SEGURANÇA
Cada transgênico é
testado antes de chegar
ao mercado. A FAO
(órgão da ONU para a
alimentação) e várias
academias de ciências
confirmam a segurança
das plantas transgênicas
disponíveis no mercado.
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Algumas vantagens das plantas transgênicas

