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Sábado, 26 de julho de 2014

JC email 3359, de 28 de setembro de 2007
34. A biodiversidade e sua contribuição à humanidade, artigo de Nagib
Nassar
“O argumento da inutilidade da biodiversidade é usado freqüentemente pelos
fabricantes dos transgênicos, que a ignoram como fonte de genes úteis para
melhorar nossas culturas”
Nagib Nassar é professor titular de Genética da UnB
(http://www.geneconserve.pro.br). Artigo enviado pelo autor ao “JC email”:
Em artigo recente, um jornalista argumentou que não há coisa lucrativa em
meio à biodiversidade e que não existe evidência de sua utilidade. Discordo
desta opinião, pois a literatura científica é cheia de exemplos impressionantes
de como a biodiversidade, quando manipulada, enriquece nossos alimentos e
melhora nossas culturas.
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O argumento da inutilidade da biodiversidade é usado freqüentemente pelos
fabricantes dos transgênicos, que a ignoram como fonte de genes úteis para
melhorar nossas culturas, justificando assim suas recorrências a genes de
bactéria.
O famoso caso dessa utilização é a introdução da toxina Bt no milho, algodão e
noutras culturas. Mais recente, foi um ligeiro aumento de ácido amínico da
lisina no milho pelo uso de genes bacterianos.
Há grandes dúvidas sobre a segurança destes tipos de produtos transgênicos,
comparado ao uso de genes de espécies silvestres de plantas. Há ainda o
perigo de destruição de ecossistemas e da contaminação da fauna e da flora.
Existe ainda o problema da aptidão destes transgênicos comparados aos
híbridos produzidos a partir de parentes silvestres. A aptidão significa
capacidade de organismo de sobreviver e de se reproduzir sob condições
naturais.
Tratase de uma habilidade adquirida pelo organismo durante milhões de anos
de evolução. Essa habilidade é reduzida drasticamente pela modificação
artificial do organismo.
O perigo maior esta na provável ação gênica indesejável de genes bacterianos
pela sua transferência horizontal às plantas.
A mais dramática história sobre a biodiversidade nos remete à da batata no
século XIX. De 1816 a 1851, não menos que um milhão de pessoas morrerem
por causa da falta de comida na Irlanda. Na época, a batata, que é a principal
fonte de alimento daquele país, foi devastada por uma doença chamada “Late
blight”. Isso aconteceu num país cuja população não passava de 8 milhões de
habitantes.
A solução veio da biodiversidade; de uma espécie silvestre da batata chamada
Solanum demissum, que era resistente a essa doença. Variedades resistentes
surgidas de híbridos com essa espécie foram plantadas com sucesso e
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salvaram a população irlandesa (Salaman, 1919).
Na canadeaçúcar, o vírus de mosaico ameaçou a indústria da cana em
diferentes países. O problema foi resolvido somente com a descoberta de uma
espécie silvestre de canadeaçúcar chamada Saccharum spontaneum que
carrega genes de resistência à doença. (Abbout, 1953)
Espécies silvestres de cacau salvaram também a indústria da cultura que foi
devastada pela doença “wiches broom”, (Desrosiers, 1934)
O Brasil deve muito às espécies silvestres do café na resistência à ferrugem.
Sem a incorporação da resistência da espécie silvestre natural da África às
variedades brasileiras, o Brasil poderia ter o maior choque em sua economia na
década de 1950.
Naquele ano, foi descoberta a doença, vinda da África. As variedades
produzidas pelo Alecide Carvalho a partir das espécies silvestres “Coffea
robusta” salvou o Brasil (Monaco & Carvalho, 1971). Recentemente foi
descoberto, por pesquisadores brasileiros, plantas sem cafeína na espécie
coffea arabica ( Silvarolla et al. 2004).
Não somente na resistência a doenças, mas a biodiversidade contribuiu muito
em fornecer alimentos abundantes e baratos mediante a melhora da qualidade
de nossos alimentos.
Por exemplo, na soja suas espécies silvestres contribuem para produzir
cultivares mais precoces. Isto possibilitou plantar a cultura em áreas frias da
Sibéria. Na Rússia, foi possível plantar ervilhas em áreas improdutivas, graças
a genes vindo de espécies silvestres do Pisum (Stevenson and Jones, 1956).
A adaptação ao frio foi ainda introduzida de espécies silvestres do trigo a planta
cultivada, possibilitando plantar a cultura em novas áreas. (Harlan, 1967,
Kuchuck, 1973). A mesma coisa foi realizada pelos cientistas na uva.
As espécies silvestres de cacau contribuíram muito na melhora da qualidade da
cultura, aumentando seu conteúdo protéico (Desrosiers, 1934). Na mandioca foi
possível dobrar seu conteúdo de proteína pelo uso da espécie silvestre Manihot
oligantha (Nassar, 1978, Nassar & Dorea 1982).
No sorgo, as espécies silvestres deram à cultura uma boa qualidade para se
usar como forrageira (Dogett, 1964). Da mesma forma foi melhorado o conteúdo
de óleo na aveia. (Lawrence and Frey, 1973).
As espécies silvestres foram usadas para o manejo do sistema reprodutivo em
culturas como a da mandioca, onde foi introduzido gene da apomixia das
espécies silvestres (Nassar et al. 2000).
No tomate, espécies silvestres possibilitaram a produção de variedades
resistentes à salinidade, adaptadas à seca e tolerantes a nematóides. (Rick,
1967)
Aumentar a produtividade da mandioca de duas a três vezes foi possível pelo
desenvolvimento de híbridos a partir da espécie silvestre Manihot glaziovii
(Nassar, 1999, 2007).
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