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“A biotecnologia pode 

ajudar-nos a aumentar a 

produção de maneira 

sustentável do ponto de 

vista ambiental.”          
Sharon Bomer Lauritse 

O estabelecimento de uma agricultura 
sustentável, que preserve o meio ambiente e 
proporcione segurança alimentar futura, é um 
fator primordial para o desenvolvimento da 
humanidade ante as mudanças climáticas e o 
declínio das reservas energéticas não renováveis. 
Diante das previsões de crescimento populacional 
mundial, existe o desafio de criar métodos 
avançados e eficientes para aumentar a produção 
de alimentos e energia renovável sem, contudo, 
esgotar os recursos naturais.  Em 2050, o mundo 
provavelmente estará vivendo sob a influência de 
três grandes crises anunciadas: a diminuição das 
reservas de petróleo, a escassez de água potável e 
a falta de alimentos para grande parte da 
população. 

Nesse cenário, a biotecnologia de plantas 

ocupa papel central na busca de soluções para 

atenuar os problemas, atuais e futuros, 

causados pelo estilo de vida adotado pelo 

homem. No Brasil, o desenvolvimento do 

etanol  mostrou ser uma alternativa viável para 

reduzir a dependência do petróleo. Entretanto, 

a maioria das regiões agriculturáveis do 

planeta não possui as condições 

edafoclimáticas necessárias para o cultivo de 

plantas com potencial para a produção de 

biocombustíveis. Em contrapartida, o cultivo 

extensivo e exclusivo de plantas para a 

produção de energia pode gerar problemas no 

abastecimento de alimentos  

para a população, como escassez e elevação de 

preços. Nesse contexto, a biotecnologia se insere 

como propulsora para o aumento da 

produtividade, da qualidade da produção e para o 

desenvolvimento de plantas adaptadas a diversas 

condições ambientais de espécies com potencial 

energético. Em adição, a biotecnologia atua no 

desenvolvimento de outras fontes de bioenergia 

como a produção de biocombustíveis a partir de 

algas transformadas geneticamente ( CARRER et 

al., 2010.  

 biologia da planta deve ser 

mencionado, porque ele nos leva 

diretamente à Quarta Geração 

de biocombustíveis. As fontes de 

biomassa são vistas como 

eficientes máquinas captadoras 

de carbono que retiram CO2 da 

atmosfera e o armazenam em 

seus galhos, troncos e folhas. A 

biomassa rica em carbono é então 

convertida em combustível e 

gases por meio de técnicas de 

segunda geração. Crucialmente, 

antes, durante ou depois do 

processo de bioconversão, o 

dióxido de carbono é capturado, 

utilizando os assim chamados 

processos de pré-combustão, 

oxicombustível ou pós-

combustão. O gás estufa é então 

geoseqüestrado, onde ele ficará 

bloqueado por centenas, 

possivelmente milhares de anos.  

Retrospectiva da evolução para 

combustíveis alternativos: primeira a 

quarta geração 
 

Kasturi Dutta, Achlesh Daverey, Jih-Gaw Lin 

terceiro e quarto gerações de 

biocombustíveis são mais 

adequados, pois não criam tais 

competição de alimentos e 

combustíveis. 

Vamos examinar como as 

diferentes gerações se sucedem:  

 Biocombustíveis de Primeira 

Geração são utilizados as 

culturas oleaginosas e 

alimentares e gorduras animais, 

porém depende de tecnologias de 

conversão relativamente 

ineficientes, como fermentação 

por variedades de levedura 

convencional ou de 

transesterificação por 

catalisadores de base alcalina. Os 

de Segunda Geração envolvem 

uma mudança na bioconversão e 

livram-se do aparente dilema 

combustível X alimentos. Esta 

geração permite o uso de todas as 

formas de biomassa  

Lignocelulósica, como espécies de 

grama, árvores, resíduos 

agrícolas e industriais que podem 

ser convertidos via dois 

principais caminhos: uma rota 

bioquímica ou uma 

termoquímica.  A Terceira 

Geração de biocombustíveis é 

baseada em avanços feitos na 

fonte - a produção de 

biomassa. Avanços recentes em 

biologia de planta, o 

aparecimento de técnicas de 

procriação rápida e 

extremamente eficiente 

(procriação molecular), os 

rápidos avanços no campo da 

genômica, e design clássico de 

colheitas transgênicas promete 

resultar em plantas com 

propriedades que as tornam mais 

apropriadas para a conversão em 

bioprodutos. Um 

desenvolvimento particular em 

Nas últimas décadas, várias 

fontes de biomassa foram 

identificadas com potencial 

crescente para ser usado como 

novas fontes alternativas de 

energia - os “biocombustíveis”. A 

evolução dos biocombustíveis são 

classificados em quatro gerações 

diferentes, que vem com seu 

próprio conjunto de vantagens e 

desafios. Para conhecer o 

crescimento da demanda de 

energia, o suprimento 

ininterrupto de matéria-prima é o 

requisito primário. Para um país 

ser auto-suficiente em óleo e 

suprimentos para enquadrar uma  

biorrefinaria, a principal matéria-

prima de biocombustível precisa 

ser produzido dentro do país sem 

comprometer o suprimento de 

alimentos. A disponibilidade e 

produção de matéria-prima para 

biocombustíveis dependem de 

vários fatores como localização 

geográfica, condição econômica 

da população e da demanda de 

combustível para alimentos. Isso 

torna o biocombustível de 

primeira geração impróprio para 

substituir o combustível fóssil, 

pois desperta a controvérsia da 

competição entre alimentos e 

combustíveis. Nesse contexto, 
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Engenharia genética de culturas 

enrgéticas  para reduzir a 

recalcitrância e melhorar a 

digestibilidade da biomassa 

 
Yadav et al., (2018) 

Celulose, hemiceluloses, 

lignina e pectinas são os 

principais constituintes de um 

complexo de parede celular da 

planta [ Figura 1] . A parede 

celular da planta consiste em 

várias estruturas poliméricas 

complicadas e possui funções 

multidimensionais. Nesse 

sentido, a alteração genética do 

complexo da parede celular da 

planta às vezes está 

relacionada a imperfeições no 

crescimento, na saúde e na 

mudança geral da vida útil da 

parede celular da planta, 

afetando consideravelmente os 

caracteres agronômicos das 

culturas. Portanto, para 

aumentar o rendimento da 

biomassa por modificação 

genética, deve-se cuidar 

paralelamente da estrutura 

funcional da parede celular 

básica de uma planta. O 

rendimento da biomassa pode 

ser estimado em termos do 

crescimento da planta e suas 

partes, isto é, altura da planta, 

tamanho da folha, 

comprimento da parte aérea, 

etc. As mudanças na altura ou 

no tamanho da folha ou broto 

são medidas comparando o 

crescimento com plantas 

silvestres sem modificações 

genéticas.  

As modificações estruturais resultantes da alteração do pool genético 

aumentam a digestibilidade das plantas, alterando a composição dos 

constituintes da parede celular e a distribuição das regiões cristalina e 

amorfa.O desafio que persiste na adoção de estratégias de 

modificação genética são os efeitos adversos na tolerância e no 

crescimento das plantas devido à redução de constituintes que 

proporcionam proteção e resistência mecânica à planta. Portanto, são 

necessários estudos intensivos para identificar os alvos dos genes, 

juntamente com a abordagem de modificação genética apropriada 

para melhorar a digestibilidade sem comprometer os mecanismos 

naturais de proteção das plantas, que são cruciais para a 

sobrevivência e o crescimento ideal.  

 

 

 
Figura 1. Estrutura básica da parede celular da planta.  

A biomassa tem o potencial de 

fornecer uma forma renovável de 

energia, passando por processos 

de engenharia, como digestão 

anaeróbica, fermentação e 

gaseificação. 

Um grupo de pesquisadores 

contemplaram que, para reduzir 

o CO2 pela  metade, a energia 

renovável de fontes biológicas 

deve ser aumentada duas vezes 

até 2050.  

A bioenergia, os biocombustíveis e uma variedade de 
produtos químicos valiosos podem ser extraídos da 
biomassa lignocelulósica disponível em abundância. 

A natureza robusta da biomassa 

lignocelulósica torna o processo 

de bioconversão bastante caro 

devido à necessidade de realizar o 

pré-tratamento. A estrutura dos 

polímeros da parede celular, e 

sua incapacidade de ser  

convertida facilmente, abre 

espaço para modificações 

genéticas, que parecem ser um 

investimento único para 

provocar as mudanças 

desejadas nas culturas de 

bionergia a longo prazo.  

Soja Intacta 2 Xtend 

Aprovação da nova 
biotecnologia para soja 
Intacta 2 Xtend pela 
China 

 
 

Terceira geração de biotecnologia em soja desenvolvida 

pela Bayer, a Intacta 2 Xtend® proporciona maior 

proteção contra as principais lagartas da cultura da 

soja, expandindo seu escopo de defesa contra mais duas 

espécies relevantes (Helicoverpa armigera e Spodoptera 

cosmioides), somadas às quatro que já eram alvo da 

tecnologia Intacta RR2 PRO®. A solução permite um 

controle mais amplo de plantas daninhas - já que além de 

ser tolerante ao herbicida glifosato, a soja com tecnologia 

Intacta 2 Xtend® também será tolerante ao 

dicamba, herbicida eficiente no controle de plantas 

daninhas de folhas largas como a buva, caruru, corda-de-

viola e picão-preto.  "Ao combinar 

sementes de alta tecnologia, químicos eficientes e o uso de 

equipamentos e acessórios adequados para dar  

suporte à aplicação, o produtor será capaz de 

alcançar um novo patamar de produtividade de soja, 

com índices acima da média já registrados pelo 

mercado", afirma Fábio Passos, gerente de lançamento 

da nova plataforma na Bayer. Em Junho de 2020, a China 

aprovou a tecnologia da soja Intacta 2 Xtend, da Bayer. 

A liberação é um passo decisivo para o início do cultivo 

comercial em escala no Brasil, já que o lançamento da 

Plataforma Intacta 2 Xtend®  no país está prevista para a 

safra 2021/22. Após a aprovação chinesa, a biotecnologia 

aguarda aprovação na União Europeia. A revisão científica 

da EFSA em relação à biotecnologia foi concluída em 25 

de setembro de 2019 e está pendente de autorização da 

Comissão Europeia, que está prevista para o final deste 

ano. 

 

A CANA-DE-AÇÚCAR E A 

BIOTECNOLOGIA 
 

O potencial de produção e o papel fundamental 
da cana-de-açúcar e de seus subprodutos – 
açúcar, etanol, energia elétrica, entre outros –, 
tanto na agricultura quanto na indústria, fazem 
dessa cultura uma das mais importantes 
atividades da agroindústria nacional. 
 

O Brasil  é hoje o maior 

produtor mundial de cana-de-

açúcar. A produção estimada 

para a safra 2019/20, é de 

615,98 milhões de toneladas, 

redução de 0,7% em relação à 

safra anterior  (Conab, Mapa). A 

área colhida está estimada em  

8,38 milhões de hectares, 

retração de 2,4% se comparada à 

safra 2018/19. Na fabricação de 

etanol, que utiliza 

aproximadamente 1% da área 

agricultável do País e 57% da área 

plantada com cana, o Brasil 

também ocupa liderança nas  
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Concluído o maior 

sequenciamento do genoma da 

cana-de-açúcar 
Em 2019 um grupo internacional liderado por pesquisadores 

brasileiros concluiu o sequenciamento mais completo já feito do 

genoma da cana-de-açúcar comercial. No total, foram mapeados 

373.869 genes, o que corresponde a 99,1% do total. 

O trabalho é resultado de quase 20 anos de pesquisas apoiadas 
pela FAPESP e abre caminho para o melhoramento genético da 
cultura mais produzida no mundo em toneladas, segundo a 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO). Como explicaram as pesquisadoras, 
sequenciar o genoma da cana não é uma tarefa fácil e ainda não 
há previsão de quando será possível mapear a parte que ficou 
faltando no estudo (0,9%). Resultado de cruzamentos realizados 
ao longo de alguns milênios entre diferentes variedades de duas 
espécies – Saccharum officinarum e S. spontaneum, a cana-de-
açúcar cultivada hoje tem um material genético bastante 
complexo. Composto por 10 bilhões de pares de bases, 
distribuídos entre 100 e 130 cromossomos, o genoma da cana 
demanda uma grande capacidade computacional para, de um 
lado, unir os pedaços sequenciados de DNA e, do outro, manter 
separados os cromossomos homólogos (pares com informações 
genéticas semelhantes às herdadas dos progenitores). Para se ter 
uma ideia, o genoma do trigo tem 17 bilhões de pares de bases 
divididos em 46 cromossomos.  

 

exportações e compartilha, com 

os Estados Unidos (EUA), a 

posição de maior produtor 

mundial.  A cana-de-açúcar 

sempre teve um papel 

importante na economia 

brasileira, desde o período dos 

engenhos coloniais. Não é de 

hoje que especialistas vêm 

buscando maneiras de 

aprimorar o cultivo da planta, 

tornando-a mais produtiva e 

resistente, entre outras 

vantagens agronômicas. Com o 

êxito do mapeamento de seu 

genoma, abrem-se as portas 

para uma infinidade de 

possibilidades, entre elas, o 

melhoramento genético 

assistido por marcadores 

moleculares e a biotecnologia 

aplicada à cana-de-açúcar.  

O melhoramento da cana-de-

açúcar com a utilização da 

biotecnologia teve início no 

começo da década de 90, com os 

primeiros mapas genéticos e a 

obtenção das primeiras plantas 

modificadas geneticamente, em 

diversas instituições do mundo, 

incluindo, à época, o Centro de 

Tecnologia da Copersucar 

(CTC).   

No fim dos anos 90, a 

Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São 

Paulo (Fapesp) começou o 

projeto Genoma da Cana 

(Sucest), no qual foram 

identificados 50 mil genes da 

planta. A iniciativa possibilitou 

a identificação dos genes 

envolvidos no processo de 

crescimento, no teor de açúcar 

e na resistência a diversos tipos 

de estresses, entre outras 

características importantes 

para aumentar a produtividade 

comercial da cultura. Os genes 

identificados pelo Sucest 

também têm permitido o 

desenvolvimento de 

marcadores moleculares que 

estão associados a atributos 

relevantes e desejáveis nas 

novas variedades.  O 

sequenciamento completo do 

genoma da cana, que está 

sendo realizado por um 

consórcio internacional no qual 

o Brasil é um dos líderes, 

deverá acelerar a determinação 

dos genes responsáveis por 

cada característica desejável na 

planta. 

 

O uso dessa informação 

permitirá, no futuro, o 

desenvolvimento mais rápido 

de novas variedades por meio 

do processo denominado 

seleção assistida por 

marcadores.   

Vários genes vêm sendo 

introduzidos no genoma da 

cana-de-açúcar por meio de 

técnicas de transformação 

genética. Esses genes conferem 

características a exemplo de 

tolerância a herbicidas, 

resistência a doenças e pragas, 

aumento do teor de sacarose, 

tolerância à seca e até melhoria 

do porte da cana para facilitar a 

colheita   mecanizada. Também 

estão sendo pesquisados genes 

que podem ajudar a melhorar a 

produção de açúcar e outros 

para que a planta possa ser 

utilizada como uma biofábrica, 

capaz de gerar produtos de alto 

valor agregado, como os 

bioplásticos. 

 

A comercialização  da primeira cana-de-açúcar OGM (CTC20Bt)  brasileira é um marco que 

reforça o potencial e a qualidade da pesquisa nacional e coloca o país na vanguarda das 

pesquisas com biotecnologia de plantas.  

  

 

CULTURA DE TECIDOS: 

A importância desta técnica 
para a biotecnologica e o 

agronegócio 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 

 

A busca constante por melhorias na saúde e 
na qualidade de vida tem levado 
consumidores de todo o mundo a trocarem 
a quantidade pela qualidade, na hora de 
escolherem seus produtos agrícolas. A 
rastreabilidade das mudas desde sua 
origem até o produto final tem se tornado 
também uma exigência cada vez mais 
freqüente no mercado internacional. A 
cultura de tecidos é um instrumento 
fundamental nesse sentido, pois permite, 
ao mesmo tempo, manter o rigor no 
comércio de plantas e garantir a produção 
de mudas uniformes, higiênicas e de alta 
qualidade. 
 

A cultura de tecidos é uma 

excelente ferramenta para 

clonar plantas em escala 

comercial, além de colaborar 

na realização de estudos de 

transformação genética, 

limpeza clonal e conservação 

de espécies vegetais. Além 

disso, permite otimizar a 

interação entre fatores 

abióticos (nutricionais, 

luminosos, temperatura etc.) 

e bióticos (hormonais e 

genéticos), resultando em 

plantas sadias, vigorosas e 

geneticamente superiores, 

que podem ser multiplicadas 

massivamente 

 

Como a cultura de 

tecidos pode auxiliar a 

biotecnologia? 

A técnica de cultura de 

tecidos é fundamental para a 

biotecnologia vegetal, pois 

permite mais rapidez e 

segurança na regeneração e 

propagação das variedades 

melhoradas pelas técnicas de 

engenharia genética. 

A cultura de tecidos na 

Embrapa Recursos Genéticos 

e Biotecnologia vem 

investindo no 

desenvolvimento da 

tecnologia de cultura de 

tecidos desde o final da 

década de 70. Muitos dos 

projetos desenvolvidos são 

voltados para plantas de 

interesse econômico, como: 

dendê, eucalipto e entre 

outras.  

 

O óleo de dendê está entre os mais qualificados para o biodiesel, por sua composição, alta produtividade, seu baixo custo, 

produção distribuída ao longo de todo o ano, oferta regular e crescente, além de destinar-se a áreas de distintas de 

produção, não competindo com outros cultivos alimentares.  
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE 

SUBCULTIVOS E MEIO LÍQUIDO DURANTE O 

DESENVOLVIMENTO E EMBRIOGÊNESE 

SOMÁTICA E REGENERAÇÃO DE PLANTAS EM 

DENDEZEIRO (ELAEIS GUINEENSIS JACQ.) 
Monteiro et al., (2018) 

 

O dendê é uma planta perene 
monocotiledônea, monóica, 
oleaginosa e de origem africana. 
No Brasil, plantações comerciais 
estão localizados principalmente 
no norte e nordeste, 
principalmente no estado do 
Pará. 
 

Este artigo descreveu um 

protocolo aprimorado para 

embriogênese somática e 

regeneração de plantas 

em dendezeiro por meio líquido, 

além da  avaliação da a 

influência de subcultivos 

sucessivos durante a indução de 

calos em três variedades 

brasileiras de dendê. 

Os calos foram induzidos em 

meio Murashige e Skoog (MS) 

com 450 picloram, 0,5 g L - 1 

glutamina, 2,5 g L - 1 de carvão 

ativado, 30 g L - 1 de sacarose e 

solidificada com 2,5 g L - 1 

Phytagel. Em um primeiro 

experimento, o efeito do 

subcultivo contínuo de explantes 

a cada 30 dias para meio de 

cultura fresco foi determinado.  

Durante um segundo 

experimento, parte dos calos 

embriogênicos obtidos foi 

transferido para um meio 

líquido sob agitação, consistindo 

de EM com picloram 5 µM ou 

ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

(2,4-D). Após 210 dias, os calos 

foram transferidos para meios 

semi-sólidos para diferenciar 

embriões somáticos. Foi 

observado que 

subcultura contínua de 

explantes mensalmente foi 

determinante para estimular e 

melhorar 

a formação de calos 

embriogênicos. Calos 

embriogênicos em meio líquido 

com 2,4-D melhorou 

significativamente a 

porcentagem de embriões 

somáticos diferenciados (até 

80,2%), com a maior quantidade 

de embriões de torpedo (8,3 por 

calo). Plantas regeneradas com 

raízes foram individualizado e 

transferido para estufa, com 

sobrevida próxima de 95%. 

   

Figura 2. Submissão de calos embriogênicos a meio de cultura líquido: diferenciando, regenerando e climatizando 

plantas. a) Calos embriogênicos. (b) Aspectos de culturas líquidas médias. (c) Formação de embriões somáticos 

diferenciados. (d) Embriões somáticos nos estágios globular e torpedo (setas). (e) Embriões somáticos em regeneração 

(seta). (f) Regenerado plantar. g) Plantas regeneradas sem raízes. h) Planta regenerada com raízes. (i) Planta regenerada 

em copo descartável, cheio com substrato. (j) Plantas regeneradas na câmara de crescimento. (k) Plântulas em estufa. 

Barras: 5 mm (a, c, d, e); 10 mm (f); 5 cm(g, h, i, j, k). 
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