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Alimentos transgénicos: 
alguns exemplos práticos

• Aumento do teor nutricional em alimentos 
através da biotecnologia

–Arroz
–Soja



Aumento da concentração de 
ferro e zinco em arroz 

transgénico



Arroz ((OryzaOryza sativasativa L.)L.)

• Alimento mundial mais
consumido (2/3 da
população mundial)

• Cresce em muitos tipos
de habitat

• Portugueses: Maiores
consumidores
europeus de arroz



O arroz modificou culturas, dietas, e economias de 
milhões de pesoas: para estas pessoas, o arroz é

mais do que um alimento: o arroz é vida. 



Afecta 30% da população
mundial

FerroFerro

Deficiência em ferro

Maior carência nutricional mundialmente

Sintomas
-Fadiga, fraqueza, falta de ar, palidez
-Redução das capacidades cognitivas
-Aumento do risco de morte durante gravidez



O problema

• O grão de arroz é pobre em ferro
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O objectivo

• Aumentar a 
nutrição em 
ferro



EstratEstratéégiagia ??

1. Identificar boa variedade

2. Introduzir o gene da ferritina com 
promotor de endosperma

3. Obter linhas homozigotas

4. Analisar teor em micronutrientes

FerritinaFerritina :: Acumula até 4500 
moléculas de ferro



Transformação:
Bombardeamento de partículas em embriões de arroz
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PassosPassos geraisgerais nana transformatransformaççãoão gengenééticatica do do 
arrozarroz



Resultados

Non-transformed Transformed

Non-transformed

Transformed

Blue color localizes Blue color localizes 
ironiron



• Arroz transgénico 3X mais rico em ferro e 
zinco, mesmo depois de polimento 
comercial dos grãos

• Este material pode colmatar deficiências 
nutricionais graves, especialmente em 
países em desenvolvimento- e.g. 
Moçambique

Resultados



AumentoAumento nutricionalnutricional emem sojasoja
transgtransgéénicanica com gene com gene AtFRO2AtFRO2



IntroduIntroduççãoão

• O cultivo da soja (Glycine max.) iniciou-se  na
China há 5000 anos trás (uma das 5 plantas
sagradas- arrioz, trigo, cevada e centeio)

• Primeira utilização comercial: 1929

• Actualmente:  fonte essencial de proteína e 
óleos, tanto na produção animal como na
alimentação humana, com múltiplas aplicações. 



Múltiplas utilizações da soja
•• UtilizaUtilizaççõesões alimentaresalimentares
•• GrãoGrão
•• TofuTofu
•• MisoMiso
•• farinhafarinha
•• PãoPão
•• DocesDoces
•• RaRaççãoão
•• BolachasBolachas
•• tartestartes
•• CafCaféé
•• ManteigaManteiga
•• LeiteLeite
•• RebentosRebentos
•• ÓÓleoleo
•• ((……))

Utilizações alternativas
•• LLáápispis
•• PlasticosPlasticos
•• TintasTintas
•• TêxteisTêxteis
•• BiodiselBiodisel
•• InsecticidasInsecticidas
•• PapelPapel
•• BorrachasBorrachas
•• CosmCosmééticosticos
•• AgentesAgentes antianti--corrosovoscorrosovos
•• EspumasEspumas anti anti fogofogo
•• IsolamentoIsolamento elelééctricoctrico
•• AgenteAgente controladorcontrolador de de poeiraspoeiras
•• Sabonetes/ShampôsSabonetes/Shampôs
•• ((……))



Os grãos

•• 14% 14% ÁÁguagua
•• 15% HC 15% HC solsolúúveisveis
•• 15% 15% FibraFibra
•• 38% 38% ProteProteíínana
•• 18% 18% ÓÓleoleo ((NosNos EUA, EUA, 

80% do 80% do consumoconsumo))

A A sojasoja éé boa boa fontefonte de de algunsalguns mineraisminerais: Ca, Zn, P, Mg, B, Soybeans : Ca, Zn, P, Mg, B, Soybeans 
are also a good source of Ca, Zn, P, Mg, B, are also a good source of Ca, Zn, P, Mg, B, vitaminasvitaminas e e áácidocido ffóólicolico



Os problemas

1. Cresce mal em solos deficientes em 
ferro (30% do solo mundial)

2. Baixa absorção do ferro limita a 
quantidade que vai para os grãos



Mecanismo de absorção do ferro 
nas plantas
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Objectivos

• Aumentar a absorção de ferro pela soja 
através da biotecnologia



Estratégia

• Transformar a soja com o gene AtFRO2 
com um promotor constitutivo
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Resultados
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1. Maior redução do ferro do solo (ferro mais disponível 
para ser absorvido)



ControloControloTransgenicaTransgenica
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2. Maior concentração de ferro nas raízes e nas folhas das 
plantas transgénicas
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3. Plantas transgénicas mais verdes
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Fe in control and transgenic soybean
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3. Grãos transgénicos mais ricos em ferro e zinco
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Questões 
• O que é a Biotecnologia?
• Como se produz alimentos transgénicos?
• Qual a importância da Biotecnologia?
• Os AGM trazem consequências ou doenças para quem os consome?
• Por que razão criaram AGM?
• Quais as diferenças entre um produto natural em relação a um produto 

geneticamente modificado?
• Qual a opinião do Governo face aos AGM?
• O que pensam os estudiosos da Biodiversidade?
• Se comprarmos alimentos transgénicos no supermercado, existe algum símbolo nas 

embalagens que diz que são transgénicos? E se houver, estão lá explícitos os 
perigos da sua ingestão?

• Este tipo de alimentos serão mais saudáveis para a Humanidade?
• O que são transgénicos?
• Qual a percentagem de AGM no nosso mercado?
• Qual o futuro da Biotecnologia nas nossas vidas?
• Quais os benefícios (e prejuízos) que estes alimentos trazem ao Homem? 


