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Tecnologia pode salvar
vegetais da extinção
e cria espécies
sob medida para a
realidade brasileira

TALITA ABRANTES

• Frita, cozida ou crua. No virado dos mi-
neiros, na moqueca dos índios ou no bolo de fim
de tarde das avós. Não importa o prato. Todos lou
quase todos] querem banana. Em 2005, de acordo
com a FAO, órgão das Nações Unidas que monito-
ra a agricultura, cada brasileiro comeu em média
29,2 quilos dessa fruta — consumo inferior apenas
ao da laranja. Na safra de 2006 e 2007, a produ-
ção de bananas atingiu a marca de 7,01 toneladas,
segundo levantamento do IBGE. Mesmo com toda
essa popularidade, profetas da agricultura prevê-
em um futuro sombrio para a espécie. O assunto
é tão sério que, em 2003, o pesquisador francês
Emile Frison, diretor da Rede Internacional para o
Melhoramento da Banana e Plátano, agendou para
2013 a extinção do grupo Cavendish, que compre-
ende a banana nanica.

"Ao longo do tempo, as variedades comerciais
foram selecionadas por frutas com sementes cada
vez menores até chegar às atuais, sem semente",
explica Natália Florêncio Martins, pesquisadora
do Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Ge-
néticos e Biotecnologia da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária [Embrapa] e especialista
em bioinformática do Projeto Genoma da Banana.
Graças a isso, a fruta símbolo da nossa brasilidade
acabou raquítica em genes. Apesar de possuir 500
variedades diferentes em todo o mundo, a banana
não possui diversidade genética suficiente para re-
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sistir às pragas e condições adversas do meio. Mas,
calma, ainda não é necessário estocar todas as ba-
nanas que você vir pela frente. Técnicas de melho-
ramento clássico aliadas a estratégias de engenha-
ria genética dão esperança para a espécie.

Investigação molecular
O mapeamento genético é uma dessas estratégias.
Desde 2001, liderados por Manuel Teixeira de Sou-
za Júnior, pesquisadores da Embrapa estão viran-
do o DNA das variedades selvagens pelo avesso no
Projeto Genoma Banana. Até agora a investigação
molecular já rendeu bons resultados. Um deles
foi a descoberta de genes de resistência a fungos
como o do mal do Panamá, um dos vilões das nani-
cas. Para desvendar o código do DNA da banana, os
pesquisadores contam com os dados do Genbank,
uma espécie de banco público do genoma de mais
de 300 organismos. Disponibilizado para download
Iwww.ncbi.nln.nih.govl pelo Centra de Biotecno-
logia do Instituto Nacional de Saúde dos Estados
Unidos, o banco armazena aproximadamente 80
bilhões de seqüências genéticas. "Nós fazemos
comparações entre os indivíduos e, a partir disso,
podemos descobrir genes importantes para deter-
minada característica da produção", afirma a pes-
quisadora Natália Fíorêncio Martins.

Antes disso, de acorda com Maria Esther de
Noronha, pesquisadora da Embrapa Hortaliças, as

amostras genéticas são ressintetizadas com cores
fluorescentes e levadas ao sequenciador de DNA,
que é ligado a um computador convencionai. En-
quanto o material corre por uma corrente elétrica,
o programa Sequency Analise traduz a estrutura
do DNA e cria os marcadores genéticos da planta.

Com esses dados em mãos, os pesquisadores
partem para as técnicas de melhoramento tradi-
cionais, como cruzamento e seleção, com o obje-
tivo de produzir vegetais com os genes escolhidos.
"Algumas características são impossíveis de se-
rem constatadas pelos métodos de análise con-

vencionais. Por exemplo, os sintomas de algumas
doenças nem sempre aparecem", observa Maria
Esther de Noronha. "Com os marcadores de DNA
podemos avaliar e selecionar as plantas mesmo
antes de elas darem o fruto."

Parte desses testes são feitos em um aparelho
chamado HPLC (high-performance liquid chroma-
tography], que indica a presença de determinados
componentes no material analisado. "No tomate,
por exemplo, o aparelho irá medir a quantidade de
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Cana-de-açúcar,
pepino e abóbora:
na mira das
técnicas de
melhoramento
genético

DIESEL DA
GARAPA
Em vez de

álcool, leveduras
geneticamente

modificadas estão
produzindo díesel
a partindo caldo

da cana-de-açúcar.
"O processo é igual
ao da produção de

álcool", diz Roel
Collier, diretor da
Amirys, empresa
responsável pelo

projeto. Os testes.
feitos em Campinas

[SP], apontam
que por hectare

serão produzidos
cinco mil Litros
de combustível.
O produto deve

chegar ao mercado
em 2011.

luz absorvida pelo pigmento para indicar a quanti-

dade de licopeno presente no fruto", explica Maria

Esther. Munida com esses equipamentos, a pes-
quisadora recentemente, além de descobrir quais

os genes da cebola que nos fazem chorar, consta-

tou que eles estão ligados a importantes elemen-

tos nutricionais da hortaliça.

Cana-de-açúcar ao quadrado
Para entender por que algumas variedades de

cana acumulam mais açúcar que outras, o pro-

fessor Marcelo Menossi, da Unicamp, está ten-

tando identificar dentre os 30 mil genes da espé-
cie quais estão ativados nas plantas mais doces.

Isso é feito por meio de métodos de expressão

gêmea em larga escala, a partir do qual são tra-

çados perfis de expressão gênica de cada grupo.

"A partir disso, iremos modificar a estrutura do

D NA dessas plantas para que elas produzam mais

açúcar", explica Menossi.

Outro grupo de pesquisa, que reúne universi-

dades de todo o país, irá usar método semelhante

para encontrar meios de potencializar a produção
de etanol a partir do bagaço da cana. "A idéia é con-

frontar os tecidos do DNA para encontrar os genes
relacionados à produção de lignina nas fibras da

cana", descreve o professor de Melhoramento de
Plantas da Universidade Federal de Viçosa IMG),

Márcio Henrique Pereira Barbosa.

De olho na tradição
Embora a engenharia genética facilite os procedi-

mentos de melhoramento vegetal, boa parte das

novas variedades ainda são criadas sob as con-

venções quase milenares dessa técnica. Exemplo
disso é o pepino curumim Lançado em meados de

abril por José Flávio Lopes, pesquisador da Em-

brapa Hortaliças. O desenvolvimento do novo fruto,

de k por 1,5 centímetro, levou cerca de sete anos.

"Por meio de diversos cruzamentos entre as mais

de 1 500 sementes do nosso banco, selecionamos

as variedades menores até chegar nesse tamanho
especial para picles", conta Lopes. "Se tivesse usa-

do os marcadores de DNA provavelmente teríamos

levado metade desse tempo."

Mesmo sem esse aporte biotecnológico, o pes-

quisador coleciona uma lista de novas cultivares

(como os agrônomos preferem chamar) em seu

currículo. Foi ele quem durante a Copa do Mundo

de 2006 [aquela em que o Brasil levou um baile da

França) lançou uma edição ufanista da abóbora

brasileirinha, toda em verde e amarelo. Lopes é o
responsável também pela adaptação da abóbora

japonesa ao solo brasileiro e pela criação do pepi-

no chibata, líder em produtividade no Brasil, com a

marca de 140 mil pepinos por hectare. Tudo com o

selo de melhoramento genético clássico.

SUPERMILHO
A partir de agora, as festas juninas serão,
no mínimo, mais nutritivas. Isso porque
pesquisadores da Alemanha e da Espanha
enriqueceram grãos de milho com betacaroteno,
vitamina C e vitamina B9. Essa é a primeira
variedade transgênica a receber tantas novas
substâncias. Os criadores estimam que o
consumo de 100 a 200 gramas do supermilho
garantirá a dose recomendada de vitaminas
carotenogênicas. Para completar o prato, além
de mais nutritivo, os grãos também ganharam
uma tonalidade alaranjada.
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