
Cresce a importância da conservação da biodiversidade 
 
Pesquisas voltadas à conservação e ao uso de recursos genéticos têm como objetivo aumentar 
a variabilidade genética e a diversidade de alimentos para as futuras gerações.  
 
A história da agricultura brasileira, em especial a das últimas quatro décadas, pode ser 
traduzida por uma bem-sucedida associação entre arranjos institucionais e políticas 
governamentais - que favoreceram seu desenvolvimento, e a pesquisa agropecuária, que 
ampliou o conhecimento sobre o solo, clima, os recursos naturais e as técnicas agrícolas, 
gerando tecnologias capazes de revolucionar os padrões de produção e produtividade. O 
resultado é que o Brasil é hoje referência em agricultura tropical.  
 
No caso específico da pesquisa agropecuária brasileira, de forma não diferente do que o 
registrado no resto do mundo e na própria trajetória agrícola da humanidade, sua contribuição 
ao desenvolvimento da agricultura do País tem como alicerce maior os recursos genéticos e as 
técnicas e os processos de melhoramento de plantas e animais. 
 
Recursos genéticos são definidos como a parte da biodiversidade que apresenta valor real ou 
potencial para a humanidade. A biodiversidade, por sua vez, abrange a totalidade de genes, 
espécies e ecossistemas do mundo, de um país ou de uma região. Ou, como explica Luciano 
Nass, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), no artigo 
Utilização de Recursos Genéticos Vegetais no Melhoramento, publicado no livro Recursos 
Genéticos e Melhoramento – Plantas (referência completa no final deste caderno): “Os 
recursos genéticos envolvem a variabilidade de espécies de plantas, animais e microrganismos 
integrantes da biodiversidade, de interesse socioeconômico atual ou potencial para utilização 
em programas de melhoramento genético, biotecnologia e outras áreas afins.”  
 
Recursos genéticos e melhoramento genético mantêm, portanto, fortes relações de parceria. O 
conhecimento dos recursos genéticos exóticos e nativos e a sua associação a técnicas de 
melhoramento garantiram o êxito dos programas de melhoramento desenvolvidos ao longo de 
mais de trinta anos e que mudou o desenho da agricultura no Brasil. Foi possível a obtenção 
de plantas, animais, insumos e processos com características específicas ou desejáveis que 
atendessem às demandas da produção de alimentos em um país de dimensão continental.  
 
Difícil enumerar todos os casos de sucesso dessa parceria. Exemplo de como o melhoramento 
genético fez com que uma determinada espécie se adaptasse e atendesse a requisitos de 
resistência e produtividade em condições de dado ecossistema é a expansão da cultura da soja 
nos cerrados, que hoje respondem por mais de 60% da produção nacional do grão. O que 
parecia pouco promissor na década de 1970 tornou-se uma realidade incontestável e 
avassaladora.  
 
Outros exemplos: a adaptação de fruteiras de clima temperado a regiões semi áridas; a 
obtenção de cultivares e de raças animais mais resistentes a doenças e a condições adversas 
de clima e solo e mais adequadas a diferentes sistemas de produção; o desenvolvimento de 
sementes imunes a pragas e de plantas e raças mais produtivas; a descoberta de insumos 
biológicos que reduziram o uso de produtos químicos nas lavouras; o aproveitamento 
sustentável de plantas exóticas e nativas; a obtenção de produtos alimentícios de maior 
qualidade nutricional. Resultados do trabalho das instituições de pesquisa brasileiras que 
investiram na busca e conhecimento dos recursos genéticos para usá-los em programas de 
melhoramento. 
 
Desafios ainda se apresentam. Estudiosos apontam a crescente demanda mundial por 
alimentos, as possibilidades de extinção de espécies importantes em virtude da ação 
predatória do homem e a necessidade de melhor conhecer espécies nativas que possam 
contribuir para aumentar a oferta de alternativas alimentares para as gerações futuras como 
argumentos para a continuidade e maior investimento na pesquisa, conservação e 
melhoramento de recursos genéticos.  
 



Tais preocupações são sinalizadas no artigo Histórico e Avanços em Recursos Genéticos no 
Brasil, assinado pela pesquisadora Clara Goedert, da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa, no livro Recursos Genéticos Vegetais, editado pela empresa (a 
referência completa do artigo e da publicação encontra-se no final deste caderno). A 
pesquisadora reforça a importância dos recursos genéticos para a criação de novas variedades 
e modernização da agricultura. Lembra ainda a necessidade da busca de novas fontes de 
material genético e da conservação de espécies em seus habitats e entre populações 
tradicionais de agricultores e comunidades indígenas, além da sua manutenção em bancos de 
germoplasma (matéria ou base física que reúne o conjunto de materiais hereditários de uma 
espécie) mantidos pela pesquisa.  
 
Pois, segundo Clara Goedert, “...programas que visam ao manejo e uso de recursos genéticos 
estão diretamente relacionados com estratégias voltadas para a independência científico-
tecnológica, associadas à produção de alimentos básicos.” (ver referência no final deste 
caderno). 
 
As próximas páginas trazem informações sobre trabalhos desenvolvidos na Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
situada em Brasília (DF) e seus parceiros. A unidade foi criada em 1974 e coordena os 
trabalhos com recursos genéticos animais, vegetais e microrganismos, cujo objetivo é 
conservar e estimular o uso sustentável da diversidade genética, por meio de pesquisas 
voltadas à coleta, caracterização, conservação e agregação de valor aos produtos oriundos da 
biodiversidade.  
 
Mas é preciso ressaltar que a unidade trabalha em estreita cooperação com os demais centros 
de pesquisa da empresa – caracterizados como de produtos, temáticos ou ecorregionais. São 
esses centros que conduzem, de acordo com seu mandato e missão, os trabalhos de 
melhoramento genético, muitos deles desenvolvidos com a participação de outras instituições. 
Neles, estão também os Bancos Ativos de Germoplasma (BAGs), onde são conservados os 
materiais genéticos que vão suprir os programas de melhoramento. São cerca de 170 bancos 
de germoplasma nas diversas regiões do País. 
 
É dos laboratórios e campos experimentais dos centros de pesquisa que saem variedades de 
soja, arroz, feijão e milho, entre outros alimentos, mais produtivas, resistentes ou de maior 
valor nutricional que compõem a dieta do brasileiro e ajudam a fazer do Brasil referência em 
agricultura tropical. Centros de pesquisa da Embrapa e de outras instituições desenvolvem 
projetos em rede que integram a Plataforma Nacional de Recursos Genéticos, coordenada pela 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.  
 
Os fundamentos da plataforma estão centrados na relevância dos recursos genéticos para o 
desenvolvimento agrícola, a segurança alimentar, o bem-estar das populações e para a própria 
biodiversidade. No caso da agropecuária, pesquisadores alertam para o fato de que os 
recursos genéticos vegetais englobam cerca de 300 mil espécies, das quais 30 mil são 
comestíveis e apenas 30 respondem pela alimentação da população do mundo. Desse total, 
apenas três espécies fornecem 50% das proteínas necessárias à dieta alimentar (milho, arroz 
e trigo). Aumentar o número de espécies direcionadas à alimentação humana, como 
salientado, tem motivado pesquisadores e é tarefa imprescindível para a qualidade de vida e a 
segurança alimentar das populações futuras. 
 
A pesquisadora Clara Goedert lembra também que o desafio de criar variedades e animais 
mais produtivos, mais nutritivos ou mais resistentes nunca estará completo, uma vez que o 
processo é dinâmico e deverá sempre responder a condições como novas pragas ou mudanças 
no clima e características e qualidade dos solos. Controle biológico de pragas, fixação de 
nitrogênio a partir de bactérias, microrganismos remediadores ambientais ou de interesse para 
a agroindústria são exemplos de tecnologias proporcionadas pelas atividades de prospecção, 
conservação, caracterização e uso de agentes microbianos. São também processos dinâmicos 
que deverão, ao longo do tempo, exigir novos conhecimentos e se transformar em inovações, 
possíveis a partir das pesquisas em rede. 
 



Redes 
 
Os projetos de pesquisa em recursos genéticos de plantas, animais e microrganismos 
executados pelas unidades da Embrapa e pelas instituições do Sistema Nacional de Pesquisa 
Agropecuária estão reunidos em três grandes redes de pesquisa: Rede Vegetal, Rede Animal e 
Rede Microbiana. São essas redes que integram a Plataforma Nacional de Recursos Genéticos. 
No âmbito dos projetos da plataforma, dão-se os trabalhos de conservação, caracterização, 
documentação e intercâmbio de germoplasma (matéria ou base física que reúne o conjunto de 
materiais hereditários de uma espécie), visando à sua utilização futura.  
 
A dimensão do trabalho das redes pode ser conferida na página da plataforma na internet 
(http://plataformarg.cenargen.embrapa.br/pnrg/). No que se refere à Rede Vegetal, ela está 
estruturada em 14 projetos. As atividades são desenvolvidas por 35 unidades da Embrapa, em 
cooperação com cerca de 70 parceiros. No total, são mais de 300 pesquisadores envolvidos.  
 
Cinco projetos de pesquisa compõem a Rede Animal. Dois deles, como exemplos, têm como 
principal enfoque a conservação de raças naturalizadas de animais domésticos, descendentes 
daqueles animais trazidos nas expedições portuguesas, desde o Descobrimento. Outro projeto 
visa à conservação de recursos genéticos de animais nativos com potencial econômico. A Rede 
de Recursos Genéticos Microbianos da Embrapa visa à integração das coleções de 
microrganismos dispersas nas diferentes regiões. O foco está na prospecção da biodiversidade, 
na manutenção de suas coleções biológicas e na organização da informação. 
  
Ferramenta ajuda a entender a legislação 
 
Em plena comemoração do Ano Internacional da Biodiversidade, a Embrapa disponibiliza para 
a sociedade uma ferramenta eletrônica para auxiliar na compreensão da legislação que incide 
sobre os recursos genéticos no Brasil. A Árvore do conhecimento da legislação aplicada sobre 
Recursos Genéticos no Brasil pode ser acessada no endereço 
http://www.cenargen.embrapa.br/_arvore01.html.  
 
A ferramenta tem como objetivo facilitar a compreensão da legislação que se aplica aos 
recursos genéticos vegetais, animais e de microrganismos, incluindo todas as etapas do 
projeto a ser desenvolvido, ou seja, coleta, acesso, transporte e remessa de componentes do 
patrimônio genético. 
 
A árvore do conhecimento é uma metodologia de organização da informação baseada em uma 
estrutura hierárquica. Na estrutura da árvore hiperbólica, em seus primeiros níveis, estão os 
conhecimentos mais genéricos. Já nos níveis mais avançados, encontram-se informações 
específicas. Por isso, a ferramenta disponibilizada pela Embrapa traz no centro a Medida 
Provisória nº 2.186-16/2001, que define o acesso ao patrimônio genético, à proteção e ao 
conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e 
transferência de tecnologia para sua conservação e utilização. Partindo para os pontos mais 
periféricos, os usuários podem ter acesso a outros documentos mais específicos, como por 
exemplo, o Tratado Internacional da FAO sobre Recursos Fitogenéticos. Todos os formulários e 
documentos que devem ser preenchidos para atender às exigências legais e normas da 
Embrapa estão disponibilizados na árvore para consulta e download.  
 

Fonte: Agroanalysis, abr. 2010. Disponível em: <http://www.fgv.br/agroanalysis>. 
Acesso em: 5 maio 2010. 


