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Carta do editor 
 
Algo que todo estudante de Biotecnologia já escutou ao menos uma vez na vida é que 
esta área é a “Ciência do Futuro”. Os dois últimos anos, vividos em meio a uma 
pandemia como há pelo menos um século a humanidade não se deparava, mostraram 
para a sociedade em geral o quanto a Biotecnologia é, na verdade, a “Ciência do 
Agora”. Neste momento de grande emergência, a sociedade dependeu muito dos 
profissionais que atuam na área de Biotecnologia para encontrar soluções que 
pudessem auxiliar na retomada à normalidade o mais rápido possível. E estes 
profissionais, sempre percebidos como “pesquisadores distantes, vivendo em 
laboratórios e trabalhando com ciência que ninguém compreende”, foram essenciais 
para o desenvolvimento de testes diagnósticos eficazes, prospecção de novos 
medicamentos e na produção de vacinas, além de auxiliarem na compreensão das 
formas de combater e impedir a disseminação de vírus entre as populações afetadas. 
A Biotecnologia não produz milagres, produz ciência. E esta ciência tornou-se 
acessível durante as discussões constantes na mídia e nas redes sociais. E foi 
justamente a abertura de um canal de conversa mais constante e fluido entre a 
comunidade letrada em ciência e a população em geral, que determinou o sucesso no 
enfrentamento à pandemia em muitas regiões do mundo. O que precisamos fazer 
neste momento é incentivar ainda mais este diálogo, de modo que as informações 
com respaldo científico cheguem cada vez mais perto e com maior frequência para as 
pessoas em geral. E é sobre isso que tratamos nesta edição extraordinária da Revista 
Semana Tecnológica. Sobre como percebemos a Biotecnologia no nosso dia a dia - 
seja nos produtos que comemos, bebemos ou vestimos, seja nos medicamentos e 
cosméticos que utilizamos corriqueiramente. Mas também é sobre o potencial que a 
Biotecnologia traz em termos de inovação e otimização de produtos, insumos e 
processos, desde os mais usuais até os mais refinados e sofisticados. É sobre como 
a Biotecnologia pode ser tanto uma ciência de base, tradicional e de bancada, mas 
também uma ciência de vanguarda, de fronteira e de inovação. A Biotecnologia pode 
mudar o futuro sim; mas principalmente, a Biotecnologia pode mudar o presente. E o 
presente que temos hoje, com tudo o que nos rodeia, só é assim porque a 
Biotecnologia foi a “Ciência do Futuro” alguns anos, séculos ou milênios atrás. É por 
isso que nós, da comunidade acadêmica dos cursos de Biotecnologia a nível Ensino 
Médio Integrado Técnico e Bacharelado, oferecidos pelo IFMT Campus Avançado 
Lucas do Rio Verde, convidamos você a vislumbrar parte da produção realizada em 
pesquisa, ensino e extensão nos anos de 2020 e 2021 na nossa instituição. Boa 
leitura. 
 

Professora Dr.ª Camila Fernanda de Oliveira Junkes 
Coordenadora da V edição da Revista Semana Tecnológica IFMT-LRV – Biotecnologia e Sociedade 
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REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS COMO 
SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE MACROFUNGOS 

COMESTÍVEIS 
 

Izuilene da silva canavarros WURMSTICH1, Francisco Lima da Silva JUNIOR1, 
Aguinaldo Junior Sauer MARÇAL1, Matheus Martins SANCHES, Fernanda Karine do 

Carmo FELIX1, Camila Fernanda de Oliveira JUNKES1*. 
 

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Avançado 
Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Brasil. *Autor para correspondência: 
camila.junkes@ifmt.edu.br 

 
 
Resumo: A agroindústria gera resíduos que, quando são passíveis de 
comercialização, são dispostos de forma inadequada, gerando contaminação 
ambiental. Devido à sua constituição, que inclui nutrientes e fontes de carbono podem 
ser viáveis para produção de cogumelos comestíveis. Este trabalho objetivou avaliar 
o reaproveitamento de resíduos agroindustriais como substrato para cultivo das 
espécies Pleurotus ostreatus e Pleurotus pulmonarius. Os experimentos foram 
conduzidos nos laboratórios do IFMT-CALRV. Os tratamentos foram preparados com 
resíduos de bagaço de malte e serragem. Foram realizadas análises físico-químicas 
pH, umidade, cinzas e relação C/N dos resíduos. Os micélios foram inoculados nos 
substratos “serragem” e “serragem + malte” e incubados no escuro a 25ºC por 21 dias, 
seguido por frutificação a 20ºC com iluminação indireta e fotoperíodo de 16h. Após a 
colheita dos cogumelos, realizou-se as análises físico-químicas de pH e umidade dos 
substratos. A da eficiência biológica observada na comparação entre os tratamentos 
foi baixa comparada a outros trabalhos na literatura. Pode ser explicado pelos baixos 
valores de pH e relação C/N dos resíduos. Com técnicas de ajuste de pH e 
suplementação para adequação da relação C/N, pode ser obter maior eficiência 
biológica, portando a utilização destes resíduos economicamente atraente para cultivo 
de cogumelos comestíveis. 
 
Palavras-chave: cogumelos comestíveis, bagaço de malte, serragem. 
 

1 Introdução 

Diversos setores agroindustriais têm realizado o aproveitamento dos resíduos 

gerados nas etapas de produção para a geração de subprodutos com valor agregado, 

representando uma fonte de investimento em diversos segmentos (FILHO, 2017). O 

reaproveitamento destes resíduos pode minimizar o desperdício, evitar o descarte 

inadequado no meio ambiente, além de poderem ser utilizados como uma alternativa 
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economicamente viável e sustentável para a geração de novos produtos e preservar 

a saúde da população (Furlan et al.,2018). 

 Uma das formas de reaproveitamento de resíduos é sua utilização no cultivo 

de macrofungos comestíveis, que representa uma das aplicações de interesse atual 

da biotecnologia. Várias espécies de cogumelos comestíveis podem ser cultivadas em 

resíduos agroindustriais e agrícolas, em destaque para as espécies de Pleurotus 

como P. Ostreatus (shimeji) e P. pulmonarius (hiratake), Agaricus bisporus 

(champignon de paris) e Lentinula edodes (shitake). O gênero Pleurotus pertencente 

à ordem Agaricales e à família Agaricaceae compreende uma variedade de cerca de 

50 espécies, quase todas comestíveis, embora só algumas se encontrem atualmente 

domesticadas, com possibilidade de cultura industrial (CARDOSO, 2013). 

Neste sentido, com o objetivo de reduzir o descarte inadequado de subprodutos 

da agroindústria local da região de Lucas do Rio Verde, e reduzir os impactos 

ambientais que a destinação incorreta implica, este trabalho avaliou o potencial uso 

de serragem e bagaço de malte para cultivo de cogumelos comestíveis. 

 

2 Material e Métodos 

Foram utilizados resíduos de produção de cervejas artesanais e da produção 

madeireira. O bagaço de malte tinha composição 50% de trigo e 50% de cevada e foi 

fornecido por uma produtora de cerveja artesanal da região de Lucas do Rio Verde, 

armazenado a 4ºC por 2 dias até sua utilização para preparação para utilização como 

substrato. A serragem proveniente de toras de madeira de Itaúba (Mezilaurus irtauba), 

foi cedida por uma marcenaria região de Lucas do Rio Verde, foi mantida refrigerada 

até a utilização para preparo do substrato. Os macrofungos utilizados neste trabalho 

foram as espécies Pleurotus ostreatus e Pleurotus pulmonarius. Foram utilizadas em 

forma de Spawns (sementes), adquiridos comercialmente pela empresa Mundo dos 

Cubensis, produtora de spawns de macrofungos comestíveis da região de São Paulo. 

Os parâmetros físico-químicos dos substratos foram avaliados antes e depois 

da inoculação. Em ambos os momentos foram analisados pH, teor de umidade (em 

base seca), teor de cinzas e relação carbono nitrogênio (IAL, 2008; Sales-Campos, 

2010; e Silva 2016). Os substratos foram preparados com os resíduos processados e 
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foram acondicionados em sacos de autoclave e autoclavados a 120 ºC por 1 hora para 

completa esterilização do substrato. Foram feitas duas combinações de substratos e 

as formulações foram divididas em replicatas para cada tratamento e por espécie. 

As formulações para cada tratamento foram definidas em base úmida. Para o 

tratamento T1PO, utilizou-se um total de 1000 g de serragem úmida para cada 

replicata e para o tratamento T2PO utilizou-se uma proporção de 600 g de serragem 

para 400 g de bagaço de malte para cada replicata. A mesma formulação foi realizada 

para o tratamento T1PP, com um total de 1000 g de serragem para cada replicata e o 

tratamento T2PP composto de 600g de serragem para 400 g de malte. A quantidade 

de água para cada substrato foi fixada em 60%.  

A inoculação foi conduzida em câmara de fluxo laminar. Para a quantidade de 

inóculo, seguiu-se uma modificação feita na metodologia de Oei (2006), onde os 

spawns (15% do peso do substrato, equivalente a 150 g) foram misturados com os 

substratos, colocando diretamente nos sacos, para evitar contaminação. Os 

experimentos foram feitos em triplicata para cada tipo de substrato e espécie. Após a 

inoculação, os sacos foram fechados parcialmente utilizando-se lacres abraçadeira de 

plástico. 

Os tratamentos foram incubados em BOD em ausência de luz a 25 ºC até 

completa colonização, que durou 22 dias (STEFFEN et al. 2020). Após a colonização 

do substrato, foram realizados cortes de aproximadamente 1 cm nas embalagens, 

para facilitar a formação dos primórdios (corpos de frutificação). Durante a fase de 

frutificação, os tratamentos foram mantidos em B.O.D a 20 ºC com iluminação indireta, 

fotoperíodo de 16 e umidade foi mantida com o auxílio de um borrifador de água, 2 a 

3 vezes por dia (Fungicultura, 2020). Os tratamentos foram mantidos nestas 

condições até a completa frutificação, que durou exatamente 25 dias. Após este 

período, os cogumelos, foram coletados manualmente, obtendo-se a massa dos 

basidiomas. 

 

3 Resultados e Discussão 

a) pH: os valores iniciais de pH obtidos foram de 3,91 para a serragem e 4,37 

para “serragem + malte”. Variações no pH podem afetar os processos metabólicos e 
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a habilidade de utilização de nutrientes disponíveis pelos fungos (Sánchez e Royse, 

2001). Após o crescimento dos cogumelos, todos os substratos apresentaram valores 

de pH em faixas ácidas, com médias variando de 3,66 a 4,21. Estudos propõem que 

o pH ideal para o crescimento micelial de Pleurotus spp. varia entre 5,5 a 6,5 (Chang 

e Milles; 2004). 

b) Umidade: Os resíduos inicialmente apresentaram umidade acima do ideal, 

motivo pelo qual realizou-se a adequação conforme para umidade próxima de 60%. 

Após os tratamentos, a umidade dos substratos ficou abaixo do esperado, entre 42 e 

57%, o que pode ter contribuído para a baixa eficiência biológica. 

c) Carbono/Nitrogênio: Os teores de C e N obtidos para serragem apresentou 

uma relação C/N alta. Nos estudos de Oliveira (2018), em uma estimativa realizada 

para relação C/N da serragem suplementada com bagaço de malte, quanto maior a 

suplementação, menor o valor estimado para a relação C/N, o mesmo ocorreu neste 

trabalho, no qual a serragem pura apresentou uma relação C/N alta comparada com 

a formulação de “serragem + malte”. 

d) Eficiência Biológica: A eficiência biológica (EB) é usada para expressar a 

produção da biomassa do cogumelo, caracterizada pela conversão dos resíduos 

lignocelulósicos em basidiomas (SALES-CAMPOS 2010). O tratamento Pleurotus 

ostreatus cultivado em serragem + malte apresentou a maior eficiência biológica deste 

experimento, de 0,86%, enquanto os demais tratamentos apresentaram EB entre 0,25 

e 0,42%. 

 
4 Conclusão 

Os resíduos de bagaço de malte e serragem podem ser utilizados como 

resíduos alternativos para o desenvolvimento do Pleurotus ostreatus e Pleurotus 

pulmonarius, caso sejam feitos estudos focando na correção de pH e umidade das 

formulações, além de suplementação C/N. Com isso, será possível obter um 

rendimento ótimo para comercialização de cogumelos para consumo humano, 

reduzindo os impactos ambientais e gerando um produto de alto valor agregado.  
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Resumo: Durante a produção de cerveja são gerados resíduos com alto teor nutritivo, 
quando descartados incorretamente causam impactos ambientais pela alta demanda 
de oxigênio necessária para a sua degradação. Os resíduos gerados são o bagaço 
do malte, o trub e a levedura residual que são destinados em sua grande maioria para 
alimentação animal, existindo também outras potenciais aplicações, dentre elas o 
cultivo de microrganismos. O objetivo deste trabalho é avaliar o uso dos resíduos de 
cerveja como substrato no crescimento de Saccharomyces cerevisiae, observando 
crescimento, viabilidade e vitalidade de duas linhagens de leveduras, Ale e Lager, 
utilizadas na produção de cerveja (SAFALE T-58 e SAFLAGER S-23). Ambas as 
leveduras se desenvolveram no meio com resíduo de cerveja. A SAFALE T-58 
cresceu 3,22 g/L após 72 horas de fermentação, com 55,41 % de células viáveis e 
vitalidade de 2,66; enquanto a SAFLAGER S-23 cresceu 2,12 g/L após 72 horas de 
fermentação, com 58,15% de células viáveis e vitalidade de 3,71. 
 
Palavras-chave: Coproduto de cervejaria, levedura, Lager, Ale 
 

1 Introdução 

O número de microcervejarias no Brasil vêm aumentando, juntamente com o 

crescimento do consumo de cervejas artesanais (ABRACERVA, 2019), o que leva ao 

aumento da geração de resíduos derivados desta produção. Estes resíduos possuem 

grande concentração de matéria orgânica e quando descartados incorretamente 

causam impactos ambientais graves (MATOS, 2005). Devido ao seu alto teor nutritivo, 

tais resíduos podem ser destinados para a alimentação animal ou humana, para a 

produção de energia por queima direta ou por biodigestão, ou para a obtenção de 

bioprodutos por fermentação (MATHIAS et al., 2014). Assim, o objetivo deste trabalho 

foi avaliar o uso dos resíduos de cerveja como substrato no crescimento, vitalidade e 

viabilidade de duas linhagens industriais de Saccharomyces cerevisiae. 
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2 Procedimentos Metodológicos 

Foram utilizadas duas linhagens de S. cerevisiae: SAFALE T-58 (de alta 

fermentação) e SAFLAGER S-23 (de baixa fermentação). Estas leveduras foram 

ativadas no meio controle YPG 2% (10 g/L de extrato de leveduras, 10 g/L de peptona 

bacteriológica e 20 g/L de glicose), e cultivadas em triplicata, em Shaker com agitação 

de 180 rpm por 72 horas a 28 °C (PESSÔA, 2008).  

Após o período de ativação, uma alíquota de 1 mL do meio de ativação foi 

inoculada nos meios de avaliação: (1) o meio de controle [YPG] e (2) o meio com 

resíduo de cerveja [MRC]. O meio MRC continha 15 g/L de bagaço do malte, 20 g/L 

de trub e 10 g/L de levedura residual, sendo filtrado para separação dos sólidos. As 

amostras foram cultivadas em quintuplicada, em Erlenmeyer de 250 mL, utilizando 50 

mL de volume útil, sob agitação de 180 rpm, a 28 °C, por 72 horas. Os resíduos 

utilizados para a composição do meio MRC foram doados pela Cervejaria Rota 163. 

Foram coletados 10 mL de amostras de cada meio no tempo 0h, 24h, 48h e 

72h de fermentação. As alíquotas foram centrifugadas por 12 minutos a 4000 rpm para 

a avaliação da massa seca (REIS, 2009). O sobrenadante foi utilizado para a 

determinação do consumo de substrato pela medição do °BRIX da amostra com 

refratômetro. Os testes de vitalidade e viabilidade celular, foram realizados ao final 

das 72 horas de fermentação (ALVARES; FERREIRA, 2018). 

Os dados foram submetidos ao teste T de Student no programa R, sendo 

considerados significantes aqueles com p-valor menor que 0,05 (p-value < 0,05). 

 

3 Resultados e Discussão 

O cultivo de leveduras no meio MRC apresentou crescimento maior que em 

meio YPG, conforme evidenciado na Figura 1. Em meio MRC, o crescimento das 

leveduras Ale (SAFALE T58) foi cerca de 2,19 g/L maior que o crescimento em meio 

YPG, com resultados significativos nas 24 e 48 horas do experimento. Já as leveduras 

Lager (SAFLAGER S23) obtiveram um crescimento de cerca de 2,21 g/L maior em 

meio MRC quando comparado com o meio YPG, com resultados significativos nos 

tempos 24, 32 e 48 horas. O crescimento maior observado no meio MRC é decorrente 
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da presença alguns aminoácidos, carboidratos, lipídeos e minerais, que são 

importantes para o desenvolvimento o metabolismo energético e para a formação da 

biomassa de leveduras, como (MATHIAS et al., 2014).  

As SAFLAGER S23 que foram cultivadas em meio MRC apresentaram um 

crescimento menor do que as SAFALE T58, no entanto, os dados estatísticos não 

foram significativos em todos os tempos de coleta. Tal resultado pode ser devido à 

temperatura utilizada na realização do experimento ser mais próxima da temperatura 

ótima de fermentação das leveduras Ale (entre 15 e 25 °C), em comparação com as 

leveduras Lager (entre 6 e 14 °C) (SUHRE, 2014). 

Figura 1. Crescimento celular para [A] SAFALE T58 e [B] SAFLAGER S23. 

 

Os gráficos apresentados na Figura 2 mostram os resultados obtidos para o 

consumo de substrato através do °BRIX. Observa-se que o meio MRC possui uma 

quantidade menor de açúcares solúveis que o meio YPG. Consequentemente, a 

atenuação dos açúcares no meio YPG foi maior quando comparada à atenuação do 

meio MRC. Em meio YPG, atenuação foi de 54,92% e 64,95% para SAFALE T58 e 

SAFLAGER S23, respectivamente. Enquanto o meio MRC apresentou atenuação de 

21,05% e 22,00% para SAFALE T58 e SAFLAGER S23, respectivamente. Para 

ambas as leveduras, há significância quanto à comparação da atenuação de meio de 

cultivo apenas nas primeiras 24 horas. No entanto, mesmo com o consumo de 

substrato menor, observou-se maior crescimento das leveduras no meio MRC, devido 

à complexidade nutricional do resíduo cervejeiro. 
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Figura 2. Consumo de substrato para [A] SAFALE T58 e [B] SAFLAGER S23. 

 

As SAFALE T58 tiveram viabilidade de 83,27% e 55,41% para o cultivo em 

meio YPG e MRC, respectivamente. Já as SAFLAGER S23 tiveram viabilidade de 

49,53% e 58,15%, em meio YPG e MRC, respectivamente. A avaliação da viabilidade 

é importante para a determinação da porcentagem de células vivas, o que depende 

de fatores como disponibilidade de nutrientes e temperatura. Os resultados condizem 

com os parâmetros no qual foi conduzida a fermentação. A SAFLAGER S23 sofrera 

um estresse térmico devido o cultivo ser conduzido a 28 °C. Já a SAFALE T58 foi 

cultivada em temperatura próxima a sua faixa habitual, apresentando alta viabilidade 

em meio YPG, porém teve baixa viabilidade quando cultivada em meio MRC, devido 

à baixa concentração de açúcares dissolvidos no meio. 

O teste de vitalidade demonstra a capacidade da célula de acidificar o meio de 

cultivo. Esse parâmetro depende de fatores como controle de temperatura de 

armazenamento, taxa de inoculação no mosto e mutações deletérias espontâneas 

(SUHRE, 2014). Os valores de vitalidade para SAFALE T58 foram de 3,53 e 2,66 para 

os meios YPG e MRC, respectivamente. Enquanto os valores de vitalidade para 

SAFLAGER S23 foi de 4,77 e 3,72 para os meios YPG e MRC, respectivamente. 

Suhre (2014) testou a vitalidade em gerações da levedura WLP500, obtendo 

resultados inferiores a 2 em todas elas. Ainda não há uma escala padrão para 

avaliação de vitalidade de leveduras, sendo assim necessária a comparação entre 

diferentes cepas. 
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4 Conclusão 

Os resíduos gerados na produção de cerveja quando descartados incorretamente 

causam impactos ambientais devido a sua alta carga orgânica. Dentre as aplicações 

possíveis, foi observado no presente trabalho que estes resíduos podem ser 

utilizados como substrato para o crescimento de S. cerevisiae. A destinação do 

resíduo de cervejaria para propagação de microrganismos agrega valor ao resíduo 

e, consequentemente, reduz os impactos ambientais devido ao seu descarte 

inadequado. 
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O consumo de fontes proteicas de animais silvestres, como por exemplo, a carne de 
jacaré do pantanal (Caiman yacare), tem se tornado uma tendência no mercado 
nacional e internacional nos últimos anos. O estado de Mato Grosso desde os anos 
90 desenvolve a cadeia produtiva do jacaré do pantanal e destaca-se por ser o maior 
produtor de carne desta espécie. Entretanto, por questões econômicas ligadas a 
produção legal, esta carne ainda é cara quando comparada com as demais espécies 
de açougue. Pensando nisso, alternativas de introdução dessa carne na dieta de todos 
os consumidores, independente da classe social, vem sendo pesquisada por diversos 
autores. Assim, objetivou-se com este estudo elaborar mortadela com carne de jacaré 
do pantanal (Caiman yacare) e avaliar o efeito da adição de corantes naturais de 
urucum (Bixa orellana) (0%, 0,3%, 0,6% e 0,9%) e carmim de cochonilha (Dactylopius 
coccus) (0%, 0,05%, 0,10% e 0,15%) sobre as características físico-químicas e 
sensoriais. Houve diferença significativa (P<0,05) entre todos os tratamentos para os 
parâmetros de pH, cor C*, Cor h* e perfil de textura. As notas atribuídas na avaliação 
sensorial para cor, sabor, textura e impressão global das mortadelas de jacaré do 
pantanal com diferentes doses de corantes naturais também apresentaram diferença 
(P<0,05). A mortadela fabricada com 0,15% de corante natural carmim de cochonilha 
recebeu as maiores notas na avaliação sensorial para cor (7,91), sabor (7,49), textura 
(7,43) e impressão global (7,58), sendo, portanto, a formulação com melhores 
características físico-químicas e sensoriais. 
 
Palavras-chave: emulsões, processamento de carnes, sustentabilidade 
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A criação comercial de jacaré do Pantanal (Caiman yacare) em Mato Grosso é uma 
atividade industrial em ascensão. A carne do jacaré do Pantanal ganhou importância 
econômica devido a suas características nutricionais e tornou-se objeto de pesquisas 
por diversos autores. Na perspectiva de apontar alternativas de proteína de origem 
animal, para uso em produtos cárneos, objetivou-se com este estudo elaborar produto 
emulsionado tipo mortadela utilizando-se proteína de origem animal oriunda da carne 
de raspa da pele de jacaré do pantanal como agente emulsificante, submetidas a três 
diferentes temperaturas de secagem (68, 85 e 105oC), adicionadas em três 
concentrações (3, 6 e 9%), com um tratamento padrão (0% proteína de raspa da pele 
de jacaré do pantanal), avaliando-se a qualidade físico-química das mortadelas. 
Foram observados valores superiores de capacidade de retenção de água (CRA) em 
todos os tratamentos com secagem a 105°C. Mortadelas com proteína de raspa da 
pele de jacaré do pantanal demonstraram melhor capacidade de emulsificação, 
melhor força de cisalhamento e melhor perfil de textura, quando comparada ao 
tratamento padrão. As proteínas da raspa da pele de jacaré do pantanal submetidas 
a temperaturas de secagem a 85 e 105ºC nas diferentes doses estudadas 
promoveram melhoria nas características físico-químicas das mortadelas. 
 
Palavras chaves: emulsificante, sustentabilidade, tecnologia de alimentos  
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PROTEÍNA DE SOJA 
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Os consumidores mundiais buscam a cada dia adquirirem alimentos mais saudáveis 
para o consumo diário, onde prevalecem aqueles com baixas calorias, menores teores 
de sódio e com melhores características funcionais. Carnes e produtos cárneos, 
apesar de constituírem uma importante fonte de proteína nas dietas de todo o planeta, 
vem perdendo espaço em função de algumas características negativas como elevado 
teor de gordura saturada e colesterol. Assim, a indústria e a ciência dos alimentos, 
buscam desenvolver estudos com novos produtos baseados na redução dos fatores 
negativos e/ou incorporação de alimentos funcionais que atraiam novos 
consumidores. Objetivando avaliar as características físico-químicas de novo produto, 
elaborou-se um produto cárneo fermentado adicionado de proteína texturizada de 
soja. Observou-se diferença significativa (P<0,05) entre os tratamentos para as 
análises de composição centesimal, pH e índice de cor L*, a* e b*. Todos os 
tratamentos que receberam adição de proteína texturizada de soja apresentaram 
elevação nos teores de proteína, fibra bruta e lipídeos. Evidenciou-se que a 
elaboração de produto cárneo fermentado com adição de proteína de soja texturizada 
apresentou viabilidade físico-química, não interferiu no processo de fermentação e 
ainda promoveu o enriquecimento do produto em fibras. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento de produtos, embutidos, tecnologia de carnes. 
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Objetivando-se avaliar as características físico-químicas e sensoriais elaborou-se um 
produto cárneo fermentado com 2 (dois) cortes cárneos de Jacaré-do-Pantanal 
(Aparas e Coxas). Observou-se diferença significativa (P<0,05) entre os tratamentos 
para as análises de umidade, pH, atividade de água (Aw), índice de cor L*, índice de 
cor b* e no parâmetro sensorial de textura. O produto cárneo fermentado preparado 
com o corte cárneo coxa de Jacaré-do-Pantanal apresentou valor inferior de pH (4,57) 
em relação ao corte cárneo aparas (4,88). Os valores de Aw, em ambos os 
tratamentos, apresentaram-se superiores a 0,80. O corte cárneo coxas de Jacaré-do-
Pantanal utilizado para elaborar o produto cárneo fermentado apresentou valores 
superiores dos índices de cor L* (49,05), a* (3,34) e b* (9,00) em relação ao tratamento 
que utilizou o corte cárneo aparas. Os julgadores da análise sensorial não 
identificaram diferenças nos parâmetros analisados de cor, sabor e aparência global 
entre os tratamentos realizados, entretanto, os julgadores atribuíram nota superior no 
atributo de textura, no tratamento que foi utilizado o corte coxa (6,96). Evidenciou-se 
que a elaboração de produto cárneo fermentado com carne de Jacaré-do-Pantanal 
apresenta viabilidade físico-química e sensorial e o corte cárneo mais propício para a 
elaboração deste tipo de produto fermentado com carne de jacaré do pantanal é o 
corte coxas. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento de produtos, produto cárneo, tecnologia de carnes 
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O mercado de cerveja artesanal tem crescido ao longo dos últimos 10 anos e desde 
então inúmeras cervejarias tem sido criadas, ofertando ao mercado consumidor 
diversos tipos e sabores diferentes de cervejas. No estado de Mato Grosso, 
principalmente na região médio norte, a instalação de cervejarias artesanais tem 
ganhado espaço dia a dia e tornando-se um negócio em expansão contando com mais 
de 10 (dez) diferentes fábricas já instaladas e em funcionamento. A região médio norte 
do estado de Mato Grosso caracteriza-se pela transição entre os biomas do Cerrado 
e da Amazônia que contém uma flora diversificada com frutos característicos destes 
biomas e que são comumente utilizados na gastronomia local. Árvores frutíferas 
nativas do Cerrado tais como: araticum, bocaiuva, mangaba, cagaita, pequi, bacupari 
e buriti são importantes fontes nutricionais de fibras, vitaminas e minerais que também 
podem compor novos atributos sensoriais às cervejas artesanais. Assim, objetivando-
se elaborar cervejas artesanais com sabores regionais conduziu-se um experimento 
na fabricação de cerveja artesanal com adição de 3 (três) diferentes frutos do cerrado: 
pequi, bocaiuva e bacupari. Avaliou-se os atributos sensoriais de cor, sabor e 
aparência global por painel de julgadores não treinados. As notas dadas pelos 
avaliadores mostraram-se diferentes (P<0,05) nos atributos avaliados com maior 
aceitação para a cerveja artesanal adicionada do fruto do cerrado bocaiuva. Ficou 
demonstrado viabilidade sensorial, com média global superior a 7, para todos os 
tratamentos realizados nas cervejas artesanais com adição de frutos do cerrado. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento de produtos, bioprospecção, fermentados 
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Atualmente o processamento da carne de jacaré do pantanal vem sendo muito 
pesquisado como forma de facilitar seu acesso, aproveitando cortes não tradicionais 
e promovendo uma opção a mais de consumo de fonte proteica à população, por meio 
da inclusão de produtos industrializados. Durante o processo de obtenção de carne e 
couro do jacaré do pantanal, especificamente no processo de retirada do couro, é 
gerado um subproduto de descarte, chamado de carne de raspas pela indústria do 
ramo, que normalmente é descartada. Objetivando-se avaliar o perfil aminoacídico e 
as características físico-químicas da proteína extraída da raspa da pele de jacaré do 
pantanal (Caiman yacare), três diferentes temperaturas de secagem (68º, 85º e 
105ºC) foram aplicadas e os parâmetros físico-químicos, perfil de aminoácidos e 
digestibilidade in vitro das amostras foram avaliadas. A temperatura de secagem a 
85ºC reportou melhores qualidades físico-químicas e perfil aminoacídico, 
apresentando elevado potencial para ser utilizado na indústria de processamento de 
carnes, indústria de cosméticos, assim como no setor farmacêutico como suplemento 
proteico para dieta humana. 
 
Palavras-chave: animal silvestre, digestibilidade proteica, resíduos alimentares 
 
  



 

 
CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE 

REVISTA DA SEMANA TECNOLÓGICA 
EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
ANO V – NÚMERO 05 - 2021 

 
 

  23 

 

 

 

 

BIOTECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS  



 

 
CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE 

REVISTA DA SEMANA TECNOLÓGICA 
EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
ANO V – NÚMERO 05 - 2021 

 
 

  24 

 

A ESCRITA DO PROJETO DE PESQUISA NO COMPONENTE 
CURRICULAR TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I:  A 

IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DE GÊNERO PARA A ESCRITA 
ACADÊMICA NO CURSO DE BACHARELADO – UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

Viviane da Silva SANTOS1* 
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Resumo: O gênero textual Projeto de Pesquisa faz parte da trajetória acadêmica do 
discente de Bacharelado em Biotecnologia do Instituto Federal de Mato Grosso - 
Campus Avançado de Lucas do Rio Verde (IFMT-LRV). Desta forma, este relato de 
experiência visa verificar as principais dificuldades apresentadas na escrita do gênero. 
Para esta verificação, pretende-se analisar, através da leitura e experiência em sala 
de aula, as primeiras produções do gênero, feitas para o componente curricular 
Trabalho de Conclusão de Curso I e refletir sobre os possíveis geradores das 
dificuldades apresentadas. Foram analisadas 17 produções discentes das quais, 
como resultado da análise, os discentes apresentaram as seguintes dificuldades: 
linguagem informal, com interferências da oralidade, linguagem descritiva em lugar de 
argumentativa, entendimento do que é hipótese e linguagem pouco objetiva, científica. 
Conclui-se que é de extrema importância que os componentes curriculares do curso 
trabalhem com gêneros científicos e escrita destes gêneros desde os primeiros 
períodos de curso, para que o discente possua mais interação com a linguagem 
científica, seus gêneros e escrita.  
 
Palavras-chave: Biotecnologia, Projeto de Pesquisa, TCC 
 

1 Introdução 

As dificuldades de escrita de trabalhos acadêmicos, apresentadas pelos 

estudantes de Bacharelado em Biotecnologia, do Instituto Federal de Mato Grosso - 

Campus Avançado de Lucas do Rio Verde (IFMT-LRV), despertaram reflexões sobre 

a necessidade de implementação de novas estratégias de ensino, voltadas para o 

desenvolvimento da escrita acadêmica, na perspectiva dos gêneros textuais que 

circulam no meio acadêmico-científico. 

Os gêneros textuais estão estritamente ligados aos aspectos contextuais, 

históricos e sociais, em uma relação íntima e estrita com a interação verbal, ou seja, 

trata-se de uma realidade do funcionamento da linguagem, a qual pressupõe a 
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interação verbal (MARCUSCHI,2007). Deste modo, fazem parte das interações 

humanas nas diversas áreas do conhecimento, inclusive científico, o que torna um 

discente em Biotecnologia, enquanto estudante-pesquisador, um usuário e praticante 

de linguagem acadêmico científica. Na rotina deste discente, a leitura e produção de 

gêneros como relatório, projeto de pesquisa, resumo, artigo científico, tese, 

dissertação e monografia são triviais na consolidação de sua trajetória acadêmica.  

No entanto, ao longo do ano de 2021 e começo de 2022, nas turmas do 7º 

período do curso de Bacharelado em Biotecnologia, do IFMT-LRV, percebeu-se, no 

componente curricular Trabalho de Conclusão e Curso I, dificuldades estruturais de 

escrita do gênero Projeto de pesquisa. Para além do uso da linguagem científica e da 

gramática normativa, os discentes apresentaram dificuldades quanto à produção do 

gênero e suas partes constituintes. Ressaltamos que se entende o projeto de pesquisa 

como um gênero, pois se trata de uma “descrição de um empreendimento a ser 

realizado. Busca respostas para problemas que necessitam de solução a curto ou a 

longo prazo” (ABNT, 2011; SILVEIRA, 2010). Assim, o projeto de pesquisa possui os 

elementos formadores e identificadores de um gênero textual, tais como: forma, 

conteúdo, propósito comunicativo, estilo, suporte e contexto de circulação.  

Neste sentido, este relato de experiência tem como objetivo geral verificar as 

principais dificuldades dos estudantes de Bacharelado em Biotecnologia do IFMT-LRV 

na escrita do gênero Projeto de pesquisa, o qual realizam no componente curricular 

Trabalho de Conclusão de Curso I. Especificamente, pretende-se analisar as 

primeiras produções do gênero projeto de pesquisa, levantar as principais dificuldades 

relacionadas à escrita do gênero projeto de pesquisa, refletir sobre os possíveis 

geradores de dificuldade na escrita do gênero textual e propor possíveis caminhos 

para amenizar as dificuldades de escrita acadêmico-científico.  

Como aporte teórico científico, foram utilizadas as concepções de gênero 

textual sob a perspectiva de alguns teóricos como Bakhtin (1992), Marcuschi (2004, 

2005 e 2007), Dolz e Schneuwly (2004), como parte do processo de construção do 

referencial teórico para a reflexão adotada. 

Este relato de experiência se justifica pela observação da escrita dos discentes 

da graduação em Biotecnologia e a defasagem observada no que diz respeito a escrita 
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de gêneros acadêmico-científicos. Além disso, serve como ponto de partida para a 

reflexão sobre práticas pedagógicas que auxiliem os discentes no desenvolvimento 

das suas produções científicas.  

 

2 Material e Métodos  

Para cumprir o passo metodológico delineado neste relato de experiência, 

foram analisadas as primeiras produções dos projetos de pesquisa das turmas de 

Bacharelado em Biotecnologia do primeiro semestre de 2021 e do primeiro semestre 

de 2022, ambas do sétimo período de curso. Ao todo, foram analisados 17 projetos 

de pesquisa, dos quais possibilitou-se o levantamento dos principais pontos de 

dificuldade na construção do gênero Projeto de Pesquisa.  

O processo de escrita de um projeto de pesquisa passa por um “ritual” de 

escrita e correção em que o papel do professor do componente curricular e do 

orientador da pesquisa é de extrema importância na construção do texto final. Devido 

a isso, analisar a primeira produção do gênero implica em apresentar a menor 

interferência possível, tanto do professor do componente quanto dos orientadores. 

Assim, ficam mais ressaltadas as dificuldades apresentadas pelos discentes.  

Além da análise do texto, levou-se em consideração, também, as principais 

dúvidas e questionamentos no decorrer das aulas, pois elas se refletem nas 

produções textuais discentes. Desta forma, este relato de experiência possui caráter 

descritivo-analítico-reflexivo, por meio de comparação e levantamento de dificuldades, 

com base qualitativa.  

 

3 Resultados e Discussão 

A partir da leitura e comparações das primeiras produções discentes de um 

projeto de pesquisa, foi possível levantar algumas dificuldades específicas 

apresentadas, de forma geral, na escrita do texto. São elas: 

▪ Nos projetos de pesquisa verificados, a hipótese, a base bibliográfica e o 

resumo são as partes constituintes que mais se evidenciam com 

problemas estruturais de linguagem e construção do texto; 

▪ A tipologia textual argumentativa, em algumas partes do projeto, como 

base teórica e hipótese, são confundidas com a tipologia descritiva; 
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▪ A linguagem informal e com interferências da oralidade foi percebida em 

todos os textos, o que foge da lógica da linguagem objetiva e científica do 

projeto de pesquisa. 

Assim, foi possível constatar que os discentes possuem, primeiramente, 

dificuldades no nível do entendimento da formalidade do gênero. O projeto de 

pesquisa é um gênero científico, que circula em ambiente estritamente científico, visto 

o seu propósito comunicativo. Além disso, as influências da linguagem oral são nítidas 

na construção do texto, o que revela uma das primeiras reflexões sobre a construção 

do gênero. O grau de formalidade ou informalidade dos gêneros são determinados a 

partir de diferentes contextos, como o lugar de circulação deste gênero, o propósito 

comunicativo, etc. Saber fazer esta distinção representa um conhecimento mais 

complexo da linguagem, no nível da construção do gênero.  

Outro fator de relevância diz respeito à tipologia utilizada nos textos. O gênero 

projeto, em sua maior parte, é descritivo-argumentativo, visto que se trata de uma 

explanação do planejamento experimental de uma pesquisa. Entretanto, em algumas 

partes do gênero a descrição ou a argumentação se sobressaem, como no caso da 

base teórica, mais argumentativa e metodologia, mais descritiva. Nota-se que os 

discentes tendem a confundir o texto de base teórica como uma mera descrição de 

teorias, sem que se faça uma problematização entre elas. Entretanto, a base teórica, 

no gênero, é o momento de demonstrar que se está inteirado sobre o assunto e 

posicionar-se com relação as teorias apresentadas.  

Além da base teórica, outra seção do gênero a qual se evidenciou problemas 

de linguagem, diz respeito ao conceito de hipótese. Entre os discentes, não houve 

entendimento de que a hipótese é uma afirmação, uma posição adotada como 

princípio norteador para deduções. Muito comumente, foi possível verificar hipóteses 

como perguntas, questionamentos feitos pelos discentes, o que se configura nas 

perguntas de pesquisa.  

O quem se evidencia, a partir deste relato de experiência, é que o discente não 

possui o costume de produzir texto científico, e embora tenha contato com a leitura 

científica, possuem muitas dúvidas ao pôr em prática a escrita. Devido a isso, os 
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maiores problemas na escrita do gênero se concentram na formalidade da escrita, na 

interferência da oralidade, bem como na não distinção entre tipologias textuais.  

 

4 Conclusão 

Diante do exposto, é notório que os discentes apresentaram, na escrita do 

projeto de pesquisa, problemas relacionados diretamente com o conhecimento sobre 

o gênero acadêmico. Para além das questões de linguagem e correção gramatical, os 

discentes apresentaram desconhecimento sobre a estrutura do gênero e adequação 

da linguagem, visto que o projeto de pesquisa é um gênero científico.  

Assim, evidencia-se a importância dos estudos de gênero para a escrita 

acadêmica, visto que os discentes terão contato direto, ao longo de sua formação, 

com gêneros científicos. É basilar ao discente de bacharelado o contato com a leitura 

e escrita acadêmica em seus componentes curriculares, desde os primeiros períodos 

do curso, para o desenvolvimento dos gêneros acadêmicos. Como proposta 

pedagógica, é importante que os discentes tenham constante contato coma escrita 

acadêmica dos gêneros acadêmicos que mais circulam no curso visto que, uma vez 

Biotecnologista, a linguagem e escrita científica fará parte integrante de sua vida 

laboral.  
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A biotecnologia tem uma ampla abrangência, é multidisciplinar e está ligada a 
diferentes aplicações de atividades, como: mineração, saúde, fermentação, 
agricultura, e pecuária. A utilização da biotecnologia em diferentes áreas tem 
possibilitado descobertas de processos que envolvem o uso das técnicas de manipulação 
do DNA para desenvolver técnicas de cultivo de células, produzir enzimas, 
biofármacos, transgênicos, vacinas e outros produtos químicos bioconvertidos. No 
setor industrial pode-se trabalhar com a criação de produtos, bem como de fontes 
alternativas de biocombustíveis em um mercado considerado muito promissor tendo 
em vista o alto preço do petróleo e a exaustão das reservas mundiais. A biotecnologia 
também é empregada na área ambiental quando se utiliza processos biológicos em 
vez de químicos para tratamento de resíduos industriais e recuperar solos 
desgastados e contaminados. Na área da saúde, especificamente na parasitologia, o 
Instituto Nacional de Biotecnologia Estrutural e Química Medicinal em Doenças 
Infecciosas, vem desenvolvendo novas drogas candidatas para o tratamento das 
doenças endêmicas como leishmaniose, esquistossomose, doença de chagas e 
malária. Esta proposta é encorajada pelo Centro de Biologia Molecular Estrutural, que 
nos últimos 8 anos tem conduzido projetos inovadores em Biotecnologia estrutural e 
Química medicinal. Conclui-se que todos esses exemplos de utilização da 
biotecnologia seja apenas o início de uma nova era com produtos biotecnológicos 
mais eficazes e biosustentáveis.  

 

Palavras-chave: agrícola; biotecnologia; industrial; saúde 
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BIOTECNOLOGIA E MICRORGANISMOS 
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Resumo: Diversas plantas já tiveram a comunidade de fungos endofítico 
determinado, entretanto, plantas de Cyperus rotundus ainda não foram estudadas. 
Sendo assim, este trabalho visa isolar fungos endofíticos das raízes de C. rotundus e 
determinar potencial das linhagens para a produção de enzimas hidrolíticas, ácido 
indolacéticos (AIA) e capacidade de antibiose. Ao todo foram isoladas 79 linhagens, 
sendo que a maioria obtida a partir dos tubérculos de plantas de C. rotundus. O perfil 
biotecnológico foi determinado e os resultados indicaram, que as linhagens testadas 
são capazes de sintetizar enzimas hidrolíticas, produzir AIA e inibir o crescimento de 
cepas de bactéria Gram negativa e positiva. As linhagens isoladas apresentam 
potencial para a utilização biotecnológica, visto a produção de enzimas, ácido 
indolacético e antibiose contra microrganismos patogênicos.  
 
Palavras-chave: Bioprospecção, ácido indolacético, antibiose, enzimas hidrolíticas. 
 

1 Introdução 

As plantas são hospedeiras de uma grande quantidade de microrganismos que 

interagem em relações, na maioria das vezes, benéficas para ambos os organismos. 

Um grupo particular de microrganismos que colonizam as superfícies internas dos 

tecidos vegetais e não provocam doenças são conhecidos como endofíticos (BACON; 

WHITE, 2000). Entre eles, os fungos endofíticos têm despertado grande interesse na 

área biotecnológica, pois produzem uma variedade de substâncias biologicamente 

ativa, com aplicações promissoras em diversas áreas, tais como, medicina, 

agricultura, energia, ambiental e etc. (YAN et al., 2018).  

Inúmeros benefícios da interação entre plantas e fungos endofíticos são 

relatados, o que incluem a proteção contra agentes fitopatogênicos (CAO et al., 2015), 

solubilização nutrientes essenciais como fósforo (PIETRO-SOUZA 2020) e remoção 

de contaminantes do solo, o que incluindo metais pesados (PIETRO-SOUZA 2020). 
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Desse modo, o presente estudo visou isolar fungos endofíticos da folha, tubérculo e 

raiz de Cyperus rotundus e caracterizar o perfil biotecnológico das linhagens, no que 

se refere à produção de hormônios vegetais, enzimas hidrolíticas e atividade 

antimicrobiana.  

 

2 Material e Métodos 

Dez plantas saudáveis de Cyperus rotundus obtida de uma horta situada no 

município de Lucas do Rio Verde foram selecionas para o isolamento da comunidade 

de fungos endofíticos. As plantas foram lavadas e desinfestadas por imersão em 

etanol 70%, durante 1minuto e hipoclorito de sódio 2,5% por 5 minutos, seguidas por 

enxague em água destilada (5 vezes). Cinco fragmentos de folha, raiz e tubérculo 

foram transferidos separadamente para placas de Petri contendo meio BDA (batata, 

dextrose, ágar), suplementados com 100 mg. L-1 de antibióticos (cloranfenicol e 

tetraciclina). Ao todo, foram analisados 45 fragmentos de cada órgão (folha, raiz e 

tubérculo) e as culturas foram mantidas em câmara BOD (28ºC).  

Os isolados foram agrupados e morfotipos com base nas características 

morfológicas. Um representante de cada morfotipo foi utilizado para caracterização de 

traços de interesse biotecnológico, tais como, secreção enzimas hidrolíticas: celulase, 

lignase, amilase, protease e lipase (CARRIM, et al., 2006); teste de antibiose 

(ICHIKAWA et al., 1971) e produção de ácido indolacéticos (AIA) (BABU et al., 2014). 

A produção de enzimas hidrolíticas e antibiose foram avaliadas por meio da formação 

do halo ao redor do micélio, sendo classificado visualmente conforme o tamanho em: 

+++ (grande), ++ (médio) e + (pequeno).  

 

3 Resultados e Discussão 

Considerando todos os órgãos vegetais analisados foram obtidos 79 isolados, 

desse montante, a maioria (56%) é proveniente dos tubérculos das plantas de 

Cyperus rotundus, seguido pelas raízes (31%). A folha foi o órgão menos abundante, 

em termos de fungos endofíticos, com apenas 10 fungos isolados. A diversidade dos 

isolados endofíticos residentes nos órgãos vegetais, são influenciados por fatores 
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ambientes inerentes a planta, como a região do cultivo, o tipo de solo e o local de 

coleta do endófito (WOŹNIAK et al., 2018). 

Com relação à capacidade de antibiose, os resultados demostraram que 9 

linhagens inibiram o crescimento bacteriano através da formação de halo de inibição. 

Dessas linhagens, F7A, R4A, R9C, T2E, T3E e T9F demostraram atividade para 

ambos patógenos (Tabela 1).  

Tabela 1 - Avaliação qualitativa e quantitativa das enzimas hidrolíticas, antibiose 

contra cepas de bactérias patogênicas G+ (Staphylococcus aureus) e G – (Escherichia 

coli) e ácido indolacético (AIA) das linhagens isoladas. 

Linhagens  Órgão  Enzimas hidroliticas  AIA  
mg.mL-1 

Antibiose  

Protease  Amilase Celulase Lignase Lipase  G+  G-  

F1A Folha  +  +   - - - -  -  - 

F2A Folha  - - - - - - - - 

F6A Folha  +   - + + +  - -  -  - 

F7A Folha  +   -  - +  +  - +  + + 

F7B Folha  +   -  - +  - -  -  - 

R1A Raiz  +  - - - + ++ 0.021 - - 

R2A Raiz   -  -  - - + +  -  -  - 

R2B Raiz  - - - - + + 0.010 - - 

R3A Raiz   - + +  - - + + 0.010  -  - 

R3B Raiz   -  -  - - - -  -  - 

R3C Raiz  + + +   - - + ++ 0.031  -  - 

R4A Raiz  +   - + + +  - - +  +  

R5A Raiz   - + +  - - + ++ 0.045  -  - 

R7A Raiz  +   -  - - - -  -  - 

R7B Raiz  +  +   - - + ++ 0.107  -  - 

R7E Raiz  +  - - - - - - - 

R8A Raiz   - +   - - + ++ -  -  - 

R9B Raiz   -  -  - - - -  -  - 

R9C Raiz  +   -  - +  - - +  + + 

T1A Tubérculo  +   -  - - + ++ 0.048  -  - 

T1D Tubérculo  +  + +  - - +  0.031  -  - 

T2A Tubérculo  - +  - - +  0.220 - +  

T2B Tubérculo  +   -  - - + ++ -  -  - 

T2D Tubérculo  +   -  - - - 0.131  -  - 

T2E Tubérculo  +  + +  - - + + - +  +  

T3B Tubérculo  +  +   - - + ++ -  -  - 

T3D Tubérculo  +  +   - - +  -  -  - 

T3E Tubérculo  +  + +  - - + + 0.010 +  +  

T4B Tubérculo  + + +   - - + ++ 0.018  -  - 

T4C Tubérculo  +  +   - - + ++ 0.088  -  - 

T4D Tubérculo  + + +   - - +  -  -  - 

T4E Tubérculo  +   -  - - +  -  -  - 

T5C Tubérculo  - + + - - + ++ - - - 
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T5E Tubérculo   - +   - -       +  -  -  - 

T6B Tubérculo   -  -  - - - -  -  - 

T6C Tubérculo  + + +   - - +  -  -  - 

T7C Tubérculo  - +  - - +  - + + - 

T7D Tubérculo  +  +   - - - -  - + 

T7F Tubérculo  +  +   - - - -  -  - 

T8B Tubérculo  - - - - - 0.010 - - 

T8E Tubérculo   -  - + + - +  0.056  -  - 

T8F Tubérculo  + + +   - - +  -  -  - 

T9E Tubérculo  +  +   - - +  0.034 +  + + 

T9F Tubérculo  - +   - - - - - - 

 

 A produção de ácido indolacético, por sua vez, foi verificada em 16 linhagens, 

com destaque para T2A pela maior produção (0,220 mg.mL-1). Assim como as plantas, 

os microrganismos também são capazes de produzir AIA (PIETRO-SOUZA et al., 

2020; Soares et al 2016). Assim, linhagens de fungos endofíticos produtores de AIA 

estimulam o crescimento vegetal e consequentemente o aumento da biomassa, tal 

como verificado em plantas de arroz e sorgo inoculadas com endófitos (BABU et al. 

2014; SUN et al., 2019).  

Com relação às enzimas hidrolíticas, a maioria dos isolados foi positiva para 

protease, lignase e amilase.  Apenas 5 e 3 isolados foram positivos para lignase e 

celulase. Rodrigues de Jesus (2018) isolaram 90 fungos e constaram boa atividade 

enzimática para amilase e lipase. Enzimas sintetizadas por fungos participam da 

ciclagem de nutrientes, processos antagônicos e asseguram o sucesso da 

colonização dos endofíticos nos tecidos do hospedeiro (OSONO; HIROSE, 2009).  

Dada à natureza catalítica das enzimas, a obtenção linhagens de fungos com 

habilidades de síntese, representa uma alternativa para uso em diversos processos 

biotecnológicos, não só em vias fermentativas usuais, mas também em processos de 

biotransformações, mediados por microrganismo, visando à catálise de reações 

químicas de difícil ocorrência e de grande importância para o setor industrial 

(PEREIRA JÚNIOR et al., 2008).  

 
4 Conclusão 

As linhagens isoladas no presente estudo apresentam potencial para a 

utilização biotecnológica, visto a produção de enzimas, hormônios de crescimento, 

antibiose contra microrganismos patogênicos, entretanto, estudos futuros são 
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primordiais para a aplicação das linhagens em processos e/ou produtos 

biotecnológicos.     
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Resumo: As rizobactérias promotoras de crescimento vegetal são definidas como 
bactérias que habitam a rizosfera de plantas que promovem o crescimento vegetal. 
No presente estudo, verificou-se a capacidade de determinadas linhagens de 
rizobactérias em produzir traços de promoção de crescimento de plantas, tais como, 
síntese de ácido indolacético (AIA), sideróforos, solubilização de fosfato e a fixação 
biológica de nitrogênio (FBN). Os resultados indicaram que 95, 84, 52 e 15% das 
linhagens foram positivas para fixação biológica de nitrogênio, produção de acido 
indolacético, solubilização de fosfato e produção de sideróforos. Estas linhagens têm 
potencial para promover o crescimento de plantas em diversas situações e são 
ferramentas biotecnológicas promissoras para a agricultura.  
 
Palavras-chave: AIA, fixação de nitrogênio, solubilização de fosfato, rizosfera 
 

1 Introdução 

As raízes das plantas são colonizadas por inúmeros microrganismos, que por 

meio de traços metabólicos, estabelecem relações ecológicas que afetam o 

desenvolvimento e a produção da planta.  Diferentes bactérias estabelecidas na 

rizosfera, pode aclimatar variações ambientais, facilitar as adaptações e proporcionar 

tolerância às plantas (CAMAILLE et al., 2021; KHAN et al., 2020). Essas bactérias 

benéficas, são conhecidas como rizobactérias promotoras de crescimento de plantas 

(Plant growth-promoting rhizobacteria - PGPR). 

Muitas linhagens de PGPR sintetizam enzimas que afetam o crescimento 

vegetal, solubilizam nutrientes, como o fosforo, produzem de diferentes fitohormônios 

e outros metabólitos, como o sideróforo. As rizobactérias trabalham em presente 

harmonia com o meio ambiente, por esse motivo, vem sendo visadas por 

pesquisadores, principalmente para melhoraria das produções no campo, de forma 

mais sustentável e rentável (SILVA et al 2022). Diante do exposto, objetivou-se 

identificar e avaliar rizobactérias com maior potencial para a fixação de nitrogênio, 

solubilização de fosfato, produção de ácido indol-3-acético e sideróforos. 
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2 Material e Métodos 

Seleção das rizobactérias com potencial de promoção de crescimento vegetal 

Neste estudo foram utilizadas linhagens de rizobactérias isoladas e 

depositadas no banco de microrganismos do Laboratório de Microbiologia do Campus 

Avançado de Lucas do Rio Verde /IFMT  

a) Produção de ácido 3-indol-acético (AIA) 

Para o ensaio de produção de AIA, caldo LB (Luria Bertani) suplementado 

com 150 μg/mL de triptofano foi utilizado para o cultivo de rizobactérias, previamente 

ativadas em placas com meio de cultura LB (48h). O sobrenadante das culturas foi 

utilizado para determinar a concentração de AIA no comprimento de onda de 530 nm 

(RIBEIRO, 2010). 

 b) Solubilização de fosfato 

Para avaliação de solubilização de fosfato, as linhagens de rizobactérias 

foram inoculadas em meio de cultura contendo fosfato insolúvel e incubadas por 10 

dias a 37º C.  (VERMA; LADHA; TRIPATHI, 2001). A linhagens foram avaliadas por 

meio da formação de halo no meio de cultura.  

 c) Fixação biológica de nitrogênio (FBN) 

Para a avaliação da FBN, 100 µL suspensão de bactérias previamente 

ajustada (DO600=0,5) foi inoculada em frascos com 10 mL de meio NFb semi-sólido 

(DÖBEREINER, et al., 1995), O crescimento das linhagens no meio NFb é 

considerado positivo para FBN.  

d) Produção de sideróforos 

A produção de sideróforos foi verificada por meio do método adaptado de 

Schwyn e Neilands (1987), utilizou-se 1 mL do sobrenadante das culturas (Caldo LB) 

acrescentando 1 mL da solução indicadora de Cromo Azurol S. A quantificação do 

sideróforo foi determinada em espectrofotômetro (580 nm). A produção de sideróforo 

foi calculada da seguinte forma: A-Ab (A = absorbância das amostras; Ab = 

absorbância do branco).  
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3 Resultados e Discussão 

Entre os microrganismos avaliados, 84,2% apresentaram a capacidade de 

produzir AIA, com ênfase no Bacillus amyloliquefaciens RZF (Tabela 1). 

Fitohormônios são muito importantes para o crescimento e defesa da planta, um dos 

principais fitohormônios responsável pelo desenvolvimento vegetal é a auxina (ácido 

indol-3-acético ou AIA). Microrganismos utilizam a produção de AIA para estimular a 

interação com a planta e consequentemente estimulando o crescimento vegetal 

(FIUZA, 2022).  

 
Tabela 1. Traços de promoção de crescimento das linhagens avaliadas 

Linhagens  
AIA  

µg.mL-1 

Unidade de 
Sideróforos 
  

Solubilizaçã
o de P 

FB
N 

Acinetobacter rhizosphaerae  3O 0,00 0,00 + + 

Bacillus amyloliquefaciens  RZF 401,89 0,00  + 

Bacillus megaterium C2B 108,79 2,38 + + 

Bacillus pumilus 3A4 16,89 0,00  + 

Bacillus safensis 3N 54,15 0,00  + 

Bacillus sp. 3T 93,89 0,00  + 

Bacillus velezensis FJU 83,95 4,76 + + 

Enterobacter sp. Z20 51,66 0,00 + + 

Lysinibacillus sphaericus DJU 136,12 0,00  + 

Microbacterium  1F 0,00 0,00 + + 

Pseudomonas putida 2E 91,41 7,14 + + 

Rhizobium sp. 5 2D 83,95 0,00   

Rhizobium sp. 6 3R 0,00 0,00 + + 

Rizobium pusense 1A 2,47 0,00 + + 

Rizobium sp. 1 3E 21,69 0,00 + + 

Rizobium sp. 2 2M 15,58 0,00  + 

Rizobium sp. 3 3B 20,67 0,00  + 

Rizobium sp. 4 1C 70,97 0,00 + + 

Stenotrophomonas panicihumi 
3P 

6,19 0,00   + 

 

No experimento realizado 15% dos microrganismos testados produziram 

sideróforo (Tabela 1). O sideróforo está diretamente relacionada à capacidade de 

competição do microrganismo pelo ferro em condições limitantes. Microrganismos 

produtores de sideróforos quelam o ferro disponível no ambiente, facilitando a 

absorção do ferro pelas plantas (FERREIRA et al., 2021) 
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Com relação a solubilização de fosfato, 52,6% das linhagens testadas foram 

positivas, com destaque para o gênero Rhizobium (Tabela 1). O Fósforo é um 

elemento muito importante para o metabolismo das plantas, pois possui participação 

em processos fisiológicos, como a fotossíntese (SANTOS, 2019). Assim a 

solubilização do nutriente promovida por rizobactérias possibilitam melhor 

aproveitamento do fósforo presente e consequentemente maior desenvolvimento 

vegetal. 

Apenas uma linhagem testada não apresentou a capacidade de fixar nitrogênio 

(Tabela 1). O nitrogênio é um dos elementos mais importantes na nutrição vegetal, 

porém sua forma presente em maior quantidade está na atmosfera, onde as plantas 

são incapazes de absorver. Alguns microrganismos do solo, principalmente os 

presentes da rizosfera, tem a capacidade de fixar o nitrogênio do ar e converte em 

nitrogênio (N) assimilável pela planta (MELO, 1998). A fixação biológica do nitrogênio 

é uma das características das rizobactérias, muito significativa para o crescimento 

vegetal (MELO, 1998). 

 

4 Conclusão 

  Conclui-se que as bactérias isoladas possuem as características de interesse 

com potencial de fixação de nitrogênio, solubilização de fosfato, produção de ácido 

indol-3-acético e sideróforos, de grande importância para o crescimento vegetal. 

Recomenda-se estudos em casa de vegetação para ver a atuação de cada espécie 

isolada em um modelo vegetal para avaliar o crescimento e desenvolvimento das 

plantas inoculadas e constatar a eficiência das linhagens in vivo.  
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Enzimas são biocatalizadores produzidos por vegetais, animais e microrganismos, 
especialmente por fungos, que atuam acelerando reações químicas em processos 
biológicos e indústrias. Entre as enzimas utilizadas em processos industriais, 
destacam-se as amilolíticas, tais como α-amilase, β-amilase; amiloglucosidase e 
dextrinase.  Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar e caracterizar a atividade 
amilolítica de Aspergillus sp. Para isso, a linhagem S01 de Aspergillus sp.  foi obtida 
da micoteca do IFMT, Campus Avançado Lucas do Rio Verde. O fungo foi submetido 
ao teste de determinação de índice enzimático (IE), enquanto a caracterização das 
melhores condições de pH e temperatura para degradação de amido foram avaliadas 
para o extrato enzimático da linhagem S01. O IE obtido foi de 1,2, com degradação 
de 60,1% do amido. Já as melhores condições de atividade amilolítica do extrato 
fúngico foram de temperatura de 50ºC e pH 5.0, resultado esse próximo ao da enzima 
comercial alfa-amilase. Os resultados obtidos são promissores, no entanto, novos 
estudos devem ser realizados, buscando identificar a espécie de fungo avaliada e 
otimizar a produção das amilases produzidas por ela em escala de bancada, piloto e 
industrial. 

 
Palavras-chave: Amilase, extrato enzimático; Aspergillus, biotecnologia. 
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Resumo: Uma das principais doenças que atacam o feijoeiro é o mofo branco, 
causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum. A doença está presente em todo o 
território nacional e possui um amplo espectro de plantas hospedeiras, além de 
possuir estruturas de sobrevivência, o que dificulta seu manejo.  Algumas medidas 
são realizadas para minimizar seus danos à cultura, como por exemplo, o controle 
cultural e aplicação de defensivos fitossanitários, porém tem crescido o uso eficiente 
de fungos e bactérias como agentes de controle biológico para o manejo S. 
Sclerotiorum. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes linhagens de 
Bacillus spp. no controle da S. sclerotiorum. Ao todo, dez linhagens de Bacillus foram 
selecionadas para testes in vitro de antibiose contra S. sclerotiorum, ensaios de 
cultura pareada, compostos voláteis e produção de enzimas hidrolíticas. Todas as 
linhagens bacterianas inibiram o crescimento micelial do fitopatógeno, com destaque 
para Bacillus velezensis BERA I, que reduziu em 65% e 100% o crescimento do fungo 
fitopatogênico, considerando os ensaios de cultura pareada e compostos voláteis, 
respectivamente. As linhagens são produtoras de enzimas hidrolíticas de interesse no 
controle biológico, tais como protease, celulase, quitinase e glucanase. B. cereus 
BERA II foi positivo para todas as enzimas analisadas. As linhagens testadas 
apresentam potencial para o controle in vitro do fungo causador do mofo-branco, 
entretanto, novos estudos são necessários para validar a eficiência das linhagens em 
testes in vivo e campo, para então assegurar a utilização das linhagens de Bacillus 
testadas, como estratégia de controle biológico da S. sclerotiorum. 
 
Palavras-chave: Antibiose, enzimas hidrolíticas, controle biológico  
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Resumo: Como qualquer outra atividade agrícola, a citricultura está sujeita ao ataque 
de fitopatógeno. Em especial no limão, por ser, a verrugose uma doença de 
importância, causada por dois tipos de fungos, o Elsinoe fawcetti e o Elsinoe australis, 
cujo controle, é realizado por meio de fungicida, que, na maioria das vezes, não 
atingem os níveis de controle desejáveis. Assim, é preciso buscar alternativas mais 
eficientes e menos danosas ao meio ambiente, como o controle biológico. Sendo 
assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a ação inibitória de microrganismos (fungo 
e bactéria), sob o crescimento in vitro da E. faecetti. O teste de antibiose em cultura 
pareada, foi realizado com fungos e bactérias e os resultados indicaram alta eficiência 
de bactérias no controle biológico in vitro da E. faecetti, com valores de inibição entre 
21 a 85%. A linhagem Bacillus sp. EVSA tem alta eficiência no controle do fitopatógeno 
e tem potencial para utilização como inoculante.  
 

Palavras- chave: bioprospecção, antibiose, Bacillus  

 

1. Introdução 

A citricultura apresenta grande importância para o agronegócio brasileiro, 

sendo representada por frutas do gênero Citrus, que tem como principais espécies as 

laranjas doces, tangerinas, limões, limas ácidas, pomelos, e demais espécies menos 

conhecidas (SOUZA, 2013). Entre a variedade de limões, as popularmente 

conhecidas são, as do tipo limas ácidas, sendo, o limão tahiti (Citrus latifolia Tanaka), 

o limão galego (Citrus aurantifoliae), o limão cravo ou limão-rosa (Citrus Limonia 

Osbeck) (KOLLER & SOPRANO, 2013).  

A cultura do limão, como qualquer outra atividade agrícola, está sujeita ao 

ataque de fitopatógenos. A verrugose, que é uma doença dos citros, causada por dois 

tipos de fungos o Elsinoe fawcetti e o Elsinoe australis, de modo geral, o apresenta-

se por formação de verrugas corticosas, salientes e irregulares, de coloração palha 
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nas folhas, frutos e ramos novos. A verrugose é responsável, também, por contribuir 

para o aumento da incidência da leprose e outras doenças dos citros (BETTIOL; 

MORAES; STEULLA; NICOLINO & GALVÃO, 1994).  

O controle deste patógeno é realizado, sobretudo, com o emprego de 

fungicidas, cujos resultados nem sempre atingem os níveis de controle desejáveis 

(SOUZA, 2009). Desse modo, estratégias modernas de controle são necessárias. 

Nessa conjuntura, o controle biológico pode ser um grande aliado à biotecnologia para 

contribuir na redução da incidência da verrugose no limão.  

Diante disso, o estudo teve por finalidade realizar o isolamento do fungo 

fitopatogênico (Elsinoe faecetti) em frutos de limão rosa com sintomas de verrugose, 

para avaliar a ação inibitória de microrganismos (fungo e bactéria), sob o crescimento 

in vitro da E. faecetti. 

 

2. Material e Métodos  

Para os desdobramentos metodológicos da pesquisa, foram utilizados três 

limões, do tipo rosa, com sintomas típicos da verrugose. Os limões foram coletados 

em propriedades rurais da cidade de Lucas do Rio Verde e, em seguida, submetidos 

à desinfestação superficial, com lavagem em água corrente e detergente, seguido pela 

imersão em álcool, por 1 minuto, hipoclorito de sódio 2% por 2 minutos e, por fim, 

enxaguados com água destilada estéril. Após a assepsia dos limões, em ambiente 

estéril, as lesões dos frutos foram raspadas e os fragmentos foram transferidos para 

placas de Petri contendo meio BDA.  

Em sequência, fungos antagonistas foram isolados dos limões com sintomas 

da doença. Os fragmentos da cascas dos referidos frutos foram retirados e 

depositados em placas contendo  três diferentes meios de cultivo: 1 - Ágar – ágar 

(2,5g de ágar + 125 mL de H2O), 2- cenoura – ágar (200g de cenoura + 125 ml H2O) 

e BDA (100g batata + 7,5g de ágar + 5,0g de glicose + 500 mL de H2O).  Após 7 dias 

de incubação, os isolados e o fitopatógeno foram purificados em meio BDA. A 

identificação do fitopatógeno foi realizado através da análise dos esporos em 

micrografia.  
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A avaliação da atividade antagônica de fungos contra o fitopatógeno foi 

realizado pelo método de culturas pareadas (ZHAO et al., 2017). Cada placa, foi 

inoculada em pontos equidistantes com discos do micélio, do fitopatógeno e 

antagonistas isolados. As placas foram incubadas em BOD a 23+/-2°C por 14 dias. 

Três linhagens bacterianas, pertencentes a coleção de microrganismos do 

laboratório, foram utilizadas, também, para o controle in vitro da E. faecetti. Para a 

avaliação da atividade antagônica, as bactérias foram cultivadas em caldo LB e 

inoculadas com 20µl, por meio da suspensão bacteriana, em quatro discos de papeis 

estéreis (3mm), situados em pontos equidistantes da borda da placa, contendo meio 

BDA e o fitopatógeno no centro. 

Todo o procedimento foi desenvolvido em triplicata e a atividade antagônica foi 

avaliada a partir da mensuração do diâmetro do micélio e a determinação da 

porcentagem de inibição (ZHAO et al., 2017).  

3. Resultados e Discussão  

Foram isolados de três linhagens de fungos dos frutos dos limões isentos de 

sintomas da verrugose. Contudo, apenas o Trichoderma sp. foi identificado com base 

nas características macro e microscópicas.  Todas as linhagens foram eficientes na 

inibição do fitopatógeno, em especial o Trichoderma sp. (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 1- Inibição do fitopatógeno por linhagens de fungos 
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A eficiência do Trichoderma contra patógenos de plantas é atribuído a 

competição por nutrientes ou espaço; inativação de enzimas produzidas por 

fitopatógenos e envolvidas na degradação da parede celular das plantas; síntese de 

enzimas, compostos tóxicos ou antibióticos que atuam sinergicamente para degradar 

as estruturas dos fungos parasitados e produção de metabólitos secundários, com 

amplo espectro de atividade antimicrobiana (NACHTIGAL, 2012). 

 

Figura 2- Inibição do fitopatógeno por linhagens de bactérias  

 

Com relação as bactérias utilizadas nos testes de antibiose, Bacillus sp. EVSA 

apresentou maior inibição ao fitopatógeno, seguido por B. amyloliquefaciens BME e 

B. safensis BERM1. Bacillus spp, tem sido considerado como um agente de 

biocontrole eficiente, sobretudo no controle de inúmeras doenças de plantas (Zang et 

al., 2019). Esse gênero bacteriano, controla, também, o desenvolvimento de fungos 

por diferentes mecanismos, como, parasitismo, que corresponde a antibiose causada 

pela produção de compostos ativos, o hiperparasitismo, que está associado a 

competição por nutrientes e o espaço, podendo levar a indução sistêmica da 

resistência de planta (HARMS, 2016).  
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4. Conclusão 

Todos os agentes de controle biológicos testados, nesse estudo, como 

antagonistas, apresentaram atividade inibitória contra o E. fawcetti, que é o causador 

da doença conhecida como verrugose do limão, especialmente Bacillus sp. EVSA, 

que tem potencial para utilização como inoculante.  
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Resumo: Fungos endofíticos constituem um grupo de microrganismos que vivem 
associados às plantas e que não causam nenhum sintoma de doença. Essa 
comunidade favorece o desenvolvimento das espécies vegetais em diversos 
ambientes e seu estudo é caracterizado, a partir do isolamento indireto no tecido 
vegetal de interesse. Endofíticos podem ser benéficos para a agricultura, pois 
controlam o crescimento de fitopatógenos e promovem o crescimento de plantas por 
diferentes mecanismos. Dessa forma, o projeto teve como objetivo a avaliação do 
potencial antagônico de fungos endofíticos sob alguns fitopatógenos de preocupação 
na produção agrícola. Os fungos melhor avaliados foram das espécies Trichoderma 
sp., F. solani e F. acutatum., com porcentagens de inibição superiores a 40% na 
maioria dos experimentos.  

 
Palavras-chave: Controle biológico, fungos antagonistas, inoculantes microbianos 

 
1 Introdução 

A demanda dos consumidores por alimentos livres de agroquímicos é uma 

realidade que precisa ser enfrentada. Somado a isso, há uma necessidade crescente 

por alimentos para atender ao aumento populacional vigoroso. Desse modo, é preciso 

incentivar mudanças nos sistemas produtivos, que proporcione o aumento da 

produção agrícola, com uso racional de insumos, tais como fertilizantes e defensivos 

químicos (SINN0 et al., 2020, MALHI et al., 2021).Pesquisas vêm demonstrando que 

alguns microrganismos exercem efeitos antagônicos sobre fitopatógenos de 

diferentes culturas. Dentre esses microrganismos, destacam-se os endofíticos pela 

produção de biomoléculas com propriedades inseticidas e antimicrobianas, inibindo o 

crescimento de herbívoros e fitopatógenos (OMOMOWO; BABALOLA, 2019). 

Os fungos endofíticos são microrganismos presentes no interior das plantas 

durante todo ou parte do seu ciclo de vida sem causar danos evidentes (BACON; 

WHITE, 2000). O isolamento e avaliação de fungos endofíticos pode, portanto, 
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contribuir para controle biológico de fitopatógenos. Sendo assim, o projeto teve como 

objetivo a avaliar o potencial antagônico de fungos endofíticos contra fitopatógenos 

de importância agronômica.   

 
2 Material e Métodos  

   As linhagens de fungos endofíticos utilizadas (F8A, R5A, R3C, T1B, R7B, T5C, 

R1A, R4A e FEFMII) no estudo foram obtidos do banco de microrganismos do 

Laboratório de Biotecnologia Microbiana (LABMIC) do IFMT Campus Lucas do Rio 

Verde isolados.  Da mesma forma, os fitopatógenos, anteriormente isolados, 

compõem a coleção de microrganismos fitopatogênicos do laboratório Campus. As 

espécies de fitopatógenos utilizadas nos testes de antibiose foram:  Corynespora 

cassicola (Mancha alvo da soja), Alternaria alternata (Mancha de alternaria em 

diversas culturas), Sclerotinia sclerotiorum (Mofo-branco em diversas culturas) e 

Macrophomina phaseolina (podridão de carvão no feijão e soja).  

 

2.1 Bioensaios simples de antagonismo direto contra quatro 

fitopatógenos (cultura pareada) 

Discos de 5 mm dos fungos fitopatogênicos e endofíticos previamente ativados, 

foram retirados da borda do micélio e depositados nas extremidades da placa de Petri 

(Fitopatógeno + endofíticos) contendo meio BDA (Figura 1). No controle, foi 

adicionado disco do fitopatógeno e do meio de cultura livre de microrganismo.  

  

Figura 1: Esquema da disposição dos discos: (A) ensaio e cultura pareada e (B) 

Compostos voláteis  
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2.2 Produção de compostos voláteis 

A produção de compostos voláteis foi analisada conforme metodologia 

proposta por Liarzi et al. (2016) com modificações. No centro de cada placa de Petri, 

contendo meio BDA, foi acionado disco de 5mm do micélio do fitopatógeno e do 

antagonista.  Após a inoculação, as tampas das placas foram retiradas e as placas 

contendo os fitopatógenos e os antagonistas foram sobrepostas e vedadas com filme 

plástico (Figura 1).  No controle, as placas dos fitopatógenos foram sobrepostas com 

outra placa contendo somente meio de cultura.  

Em ambos os experimentos (cultura pareada e voláteis) as placas foram 

inoculadas a 28°C por 10 dias. Após esse período o diâmetro do micélio do 

fitopatógeno foi determinado e a porcentagem de inibição calculada (ZHAO et al., 

2017).   

 

3 Resultados e Discussão 

As linhagens selecionadas inibiram o crescimento dos quatros fitopatógenos 

(Figura 1). M. phaseolina foi o fitopatógeno mais sensível a ação dos antagonistas, 

especialmente por compostos voláteis, no qual, a inibição superou os 80% nos 

tratamentos contendo as linhagens: F8A, R5A, R1A, R4A e FEFMII (Tabela 1). De 

maneira geral, os fungos com maior potencial antagônico sobre os quatro 

fitopatógenos foram R4A, T5C, R7B e R3C (Figura 2 e Tabela 1). Essas linhagens 

foram classificadas como Trichoderma sp., F. solani e F. acutatum. 

  

Tabela 1. Inibição dos fitopatógenos nos testes de cultura pareada (CP) e 

compostos voláteis (CV) . 

Linhagens  

Inibição % 

A.  
alternata 

S. 
sclerotiorum  

M. 
phaseolina  

C. 
crassiicol

a  

CP CV CP CV CP CV CP CV 

C. alachuana F8A 
25,5

3 
12,8

8 
12,50 1,79 

7,79 
87,0

1 
5,25 0,0

0 

F. acutatum R5A 
19,1

9 
16,4

0 
16,98 0,00 34,8

4 
83,2

6 
43,9

8 
3,0
0 

F. acutatum R3C 
16,6

3 
20,6

2 
13,89 6,14 51,6

4 
4,73 

15,9
1 

0,0
0 
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F. oxysporum T1B 
20,4

1 
17,7

7 
16,17 0,00 39,3

4 
14,7

1 
3,65 0,0

0 

F. solani R7B 
10,7

8 
9,43 33,18 0,00 40,1

6 
22,6

0 
8,58 0,0

0 

F. solani T5C 
25,4

6 
14,7

0 
30,50 0,00 20,4

9 
79,4

3 
12,6

0 
0,0
0 

P. 
parvocystidiata R1A 

21,4
7 

12,1
2 

14,03 4,93 28,6
9 

87,1
6 

3,15 0,0
0 

Trichoderma sp R4A 
24,2

9 
23,7

3 
58,52 39,8

8 
59,4

3 
83,1

1 
42,9

0 
0,0
0 

Penicillium sp FEFMII 
13,4

7 
15,3

2 
11,36 0,00 

7,79 
85,2

9 
4,15 0,0

0 

 

  

Figura 2: teste de antibiose  - cultura pareadas  

O desempenho do gênero Trichoderma sob controle de fitopatógenos já é 

relatado por vários trabalhos, sendo um dos fungos avaliados e com produtos 

comerciais já registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse 

gênero é conhecido por colonizar inúmeros ambientes, sendo seu sucesso adaptativo 

relacionado a sua competitividade por nutrientes e produção de enzimas capazes de 

hidrolisar a parede celular do hospedeiro e produção de metabólitos secundários 

(MEYER et al., 2019).  

O gênero Fusarium, por sua vez, é conhecido principalmente pela produção de 

micotoxinas e por algumas espécies fitopatogênicas, no entanto, por apresentar 

inúmeras espécies suas características de colonização e produção de metabólitos 

podem variar grandemente (ROSA; APARECIDO, 2019). Sendo assim, mesmo com 

os potenciais resultados, sua avaliação como promotor de crescimento em plantas 

deve ser avaliada adequadamente. 
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4 Conclusão 

Os gêneros Trichoderma e Fusarium foram eficientes no controle de 

fitopatógeno, especialmente da M. phaseolina. A utilização de microrganismos como 

os fungos endofíticos se mostram uma alternativa biotecnológica eficiente para o 

controle de fitopatógenos.  

 

Referências  

APARECIDO, C.C.; ROSA, E.C. Avaliação Morfológica e Molecular para Identificação 
de Fusarium sp. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - EMBRAPA. Biológico, São Paulo, 
v81, p.1-7, 2019. DOI 10.31368/1980-6221v81a10014. 

BACON, C. W.; WHITE, J. F. Microbial endophytes. New York: Marcel Dekker Inc, 
2000. 

LIARZI, O. et al. Use of the endophytic fungus Daldinia cf. concentrica and its volatiles 
as bio-control agents. PLoS ONE, v. 11, n. 12, 1 dez. 2016. 

MALHI, Gurdeep Singh; KAUR, Manpreet; KAUSHIK, Prashant. Impact of climate 
change on agriculture and its mitigation strategies: A review. Sustainability, v. 13, 
n. 3, p. 1318, 2021. 

MEYER, Maurício Conrado; MAZARO, Sérgio Miguel; DA SILVA, Juliano Cesar. 
Trichoderma: uso na agricultura. Embrapa Soja-Livro científico (Alice), 2019. 

OMOMOWO, O. I.; BABALOLA, O. O. Bacterial and fungal endophytes: Tiny giants 
with immense beneficial potential for plant growth and sustainable agricultural 
productivity. Microorganisms, v. 7, n. 11, 2019. 

OMOMOWO, O.I, BABALOLA, O.O. Bacterial and Fungal Endophytes: Tiny Giants 
with Immense Beneficial Potential for Plant Growth and Sustainable Agricultural 
Productivity. Microorganisms. 2019 Oct 23;7(11):481. 

SINNO, Martina et al. Endophytic fungi of tomato and their potential applications for 
crop improvement. Agriculture, v. 10, n. 12, p. 587, 2020. 

SPADOTTO, C. A.; GOMES, M. A. F.; LUCHINI, L. C.; ANDRÉA, M. M. de. 
Monitoramento do risco ambiental de agrotóxicos: princípios e recomendações. 
Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2004. 29 p. (Embrapa Meio Ambiente. 
Documentos, 42). 

ZHAO, S.-S. et al. Chaetomium globosum CDW7, a potential biological control strain 
and its antifungal metabolites. FEMS Microbiology Letters, v. 364, n. 3, 1 fev. 
2017. 

  



 

 
CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE 

REVISTA DA SEMANA TECNOLÓGICA 
EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
ANO V – NÚMERO 05 - 2021 

 
 

  53 

 

INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO IN VITRO DA SCLEROTINIA 
SCLEROTIORUM POR ISOLADOS MICROBIANOS  

Emerson CARLI1, Lucas Gabriel dos Santos DA SILVA1, Fernanda Karine do Carmo 
FÉLIX1, William PIETRO-SOUZA1* 

 
1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Avançando 
de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Brasil. *Autor para correspondência: 
william.pietro@ifmt.edu.br 
 
Resumo: O mofo-branco, causado pela Sclerotinia sclerotiorum, é uma doença que 
acomete diversas culturas agrícolas, e que requer manejo adequando para evitar as 
perdas na lavoura. Algumas medidas de controle incluem o manejo cultural e 
aplicação de defensivos químicos, entretanto recentemente o uso de microrganismos 
como estratégia de controle biológico tem recebido atenção, não só no manejo do 
mofo branco, mas também de outras doenças de plantas. Sendo assim, o objetivo do 
presente estudo foi avaliar a eficácia de bactérias e fungos, obtidos do banco de 
linhagens do IFMT – Campus Avançado de Lucas do Rio Verde, no controle in vitro 
da S. sclerotiorum. Para isso, foram realizados testes de antibiose para analisar a 
atividade antagônica das 11 linhagens selecionadas de bactérias e 09 linhagens de 
fungos, contra o fitopatógeno S. sclerotiorum, As linhagens de bactérias que se 
destacaram nos experimentos de antibiose foram “BERA I” e “BEFA II” com resultados 
acima de 92% de inibição, já nos experimentos com os fungos, “T6B” e “T9E2” foram 
os que apresentaram porcentagens de inibição entre 21 a 38%, respectivamente. As 
bactérias se mostraram superiores no controle in vitro da S. sclerotiorum em 
comparação aos fungos.  
 
Palavras-chave: Antibiose, controle biológico, fitopatógeno, mofo branco 
 

1 Introdução 

Os microrganismos são capazes de produzir biomoléculas com propriedades 

inseticidas e antimicrobianas, inibindo o crescimento de fitopatógenos. Esses isolados 

podem ser utilizados perfeitamente como agentes de controle biológico, inibindo e 

reduzindo, a carga de fitopatógenos (TIMMUSK et al., 2017).  

Esses agentes de biocontrole são encontrados no ambiente natural em 

interação ecológica com outras espécies, podendo ser isolados da rizosfera, 

rizoplanos, filoplanos, xilemas e floemas das plantas. O isolamento de linhagens 

desses locais é importante para conhecer os mecanismos pelos quais os 

microrganismos promovem o controle biológico.  
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Procedimentos iniciais que envolvem técnicas, protocolos, metodologias 

específicas para avaliar a capacidade inibitória de determinados microrganismos, em 

detrimento de outros, são fundamentais para a bioprospecção de agentes de controle 

biológico. Teste in vitro é a forma mais simples quando se procura detectar se o 

potencial agente de biocontrole exerce algum tipo de antagonismo contra o patógeno 

alvo (DURÉ et al, 2018).  

Dessa maneira, o controle de fitopatógeno, e consequentemente das doenças 

de plantas, é essencial para manter a qualidade das culturas e produtos agrícolas. 

Isso valida, a importância do papel ecológico e econômico de microrganismos para 

uma agricultura sustentável (OMOMOWO; BABALOLA, 2019). 

 

2 Material e Métodos  

 

2.1 Isolamento do fitopatógenos teste de fitopatogenicidade  

O fitopatógeno utilizado foi isolado de plantas de feijão com sintomas e sinais 

de mofo-branco. As plantas foram coletadas em área de pivô na fazenda Saltinho no 

município de Lucas do Rio Verde e o isolamento do fitopatógeno foi do tipo direto.  

Para confirmação da fitopatogenicidade do isolado, o postulado de Koch foi aplicado 

(AMORIN et al., 2018).  

 

2.2 Microrganismos com potencial antagonista  

Os microrganismos antagonistas (fungos e bactérias) utilizados no experimento 

foram obtidos da coleção do laboratório do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus 

de Lucas do Rio Verde – MT. Ao todo foram utilizados 11 e 09 morfotipos de bactéria 

e fungos, respectivamente (Tabela 1) 

 

Tabela 1.  Linhagens de bactérias e fungos selecionados para os ensaios de antibiose. 

Linhagens 
                     Isolamento 

Microambiente Planta Órgão 

Bactérias  

BACI A Solo - - 

BEFA I Endofítico Arachis hypogaea Folha 

BEFA II Endofítico Arachis hypogaea Folha 

BERA I Endofítico Arachis hypogaea Raiz 
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BERA II Endofítico Arachis hypogaea Raiz 

BERF IV  Endofítico Phaseolus vulgaris Raiz 

EVSA Rizosfera Phaseolus vulgaris - 

RIZO A Rizosfera Phaseolus vulgaris - 

RIZO C Rizosfera Phaseolus vulgaris - 

RIZO H Rizosfera Phaseolus vulgaris - 

Fungos  

CDB Rizosfera Phaseolus vulgaris   

FEFMI Endofítico Zea mays Folha 

R1A Endofítico Cyperus rotundus Raiz 

R7B Endofítico Cyperus rotundus Raiz 

R8E Endofítico Cyperus rotundus Raiz 

T5E Endofítico Cyperus rotundus Tubérculo 

T6B Endofítico Cyperus rotundus Tubérculo 

T9E1 Endofítico Cyperus rotundus Tubérculo 

T9E2 Endofítico Cyperus rotundus Tubérculo 

 

2.3 Teste de antibiose in vitro  

No centro de placas de Petri com meio BDA foram adicionados discos de 

micélio da Sclerotinia sclerotium. O isolado bacteriano foi inoculado nas duas bordas 

da placa. No controle utilizou-se apenas o fitopatógeno e caldo LB, livre de 

microrganismos.  Para atividade antagônica de fungos, discos de S. sclerotium e das 

linhagens de fungos foram depositados em extremidades opostas na placa de Petri 

contendo meio BDA (TINGTING et al., 2020).  

Em ambos os experimentos as culturas foram incubadas em B.O.D. por 7 dias 

em temperatura de 25 °C. Após o período de incubação, o diâmetro do micélio do 

fitopatógeno foi determinado com o auxílio de paquímetro e a porcentagem de inibição 

calculada (ZHAO et al., 2017). Todos os experimentos foram conduzidos em triplicatas 

e os resultados foram submetidos a análise de variância e teste de Dunnett’s. 

 
3 Resultados e Discussão 

 
3.1 Fitopatogenicidade da Sclerotinia sclerotiorum  
 

As plantas de feijão submetidas ao postulado de Koch apresentaram o 

crescimento do fungo fitopatógeno nos tecidos vegetais com a ocorrência de 

escleródios e lesões na parte aérea, confirmado a fitopatogenicidade.  
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3.2 Teste de antibiose  

No teste de antibiose com bactérias, todas as linhagens inibiram 

significativamente o crescimento da S. sclerotiorum in vitro, com valores variando de 

23% a 93%. Entretanto as linhagens mais eficientes foram BERA I e BEFA II com 

redução 93% e 92%, respectivamente. Para os fungos antagonistas ocorreu uma 

variação entre 13,1% a 38,2% de inibição no crescimento do fitopatógeno. As 

linhagens T6B e T9E2 foram as mais eficientes, reduzindo em 38,2 e 21,9% 

respectivamente.  

A antibiose exercida por microrganismos sobre fitopatógenos atua por 

diferentes mecanismos, tais como síntese de substâncias antimicrobianas, 

competição por espaço e nutriente, secreção de enzimas, alteração de pH e/ou 

síntese de compostos voláteis (SOUZA et al., 2015).  

Cavalcante et al. (2020) obteve resultados em que bactérias inibiram 

satisfatoriamente o fitopatógeno em comparação aos fungos. Em seu trabalho com 

bactérias e leveduras a inibição do crescimento de colônias de S. sclerotiorum 

produzidos pelos microrganismos apresentaram maior percentual de inibição pelos 

compostos produzidos por Bacillus pumilus, do que nos ensaios com Candida 

labiduridarum, com valores de 87,61% e 74,61% de inibição, respectivamente.  

Souza et al. (2015), em experimentos in vitro, comprova que bactérias do 

gênero Bacillus sp. são capazes de controlar o crescimento de cinco espécies de 

fungos fitopatogênicos patogênicos: Colletotrichum lindemunthianum, C. 

gloeosporioides, Corynespora cassiicula, Fusarium solani e Microsporum canis, 

abrindo uma gama de possibilidades de estudos que visam controlar a incidência de 

patógenos. 

 

4 Conclusão 

Grande parte dos microrganismos testados foram capazes de interferir no 

desenvolvimento do fitopatógeno in vitro com maiores inibições observadas nos 

tratamentos com as bactérias em comparação aos fungos. Duas linhagens de 

bactérias reduziram (BERA I e BEFA II) o crescimento de S. sclerotiorum acima de 
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92%, o que indica que essas linhagens têm potencial para uso como ferramenta de 

controle biológico.  
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RESUMO 
A citricultura enfrenta muitos prejuízos por doenças fúngicas pré e pós-colheita. O 
controle biológico apresenta-se como ferramenta de grande relevância para o controle 
de fitopatógenos e pragas com menor impacto ambiental. Este experimento teve como 
objetivo avaliar o potencial de fungos e bactérias para aplicação no controle biológico 
de Penicillium sp, fitopatógeno causador de doenças em frutos de   citros. Utilizou-se 
o método de cultura pareada para análise do potencial de fungos e bactérias 
endofíticas isoladas de partes de plantas como feijão, milho e Cyperus sp. Os 
resultados indicaram a potencialidade de bactérias e fungos para reduzir o 
crescimento micelial do fitopatógeno. Os antagonistas, Bacillus sp. EVSA e 
Trichoderma R4A apresentaram potencial de inibição de Penicillium sp. e, portanto, 
podem ser utilizados como opção para biocontrole. 
 
Palavras-chave: citricultura. pragas agrícolas. controle biológico. Penicillium. 

 

 

 

1 Introdução   

A produção de citros é acometida por várias doenças e pragas, entre elas as 

chamadas doenças pós-colheita, que são responsáveis por perdas significativas ao 

produtor. Os danos pós-colheita em citros são causados principalmente por patógenos 

fúngicos, normalmente decorrentes de práticas inadequadas de condução da cultura 

no campo e durante a colheita, transporte e/ou empacotamento (FISCHER et al, 

2007). 

Em regiões de clima quente, o bolor verde (Penicillium digitatum) e o bolor azul 

(Penicillium italicum) são os principais causadores de doenças pós-colheita em citros. 

Fruta com algum tipo de lesão torna-se porta de entrada para a infecção do 

fitopatógeno, onde encontra os nutrientes necessários para crescimento e germinação 

de esporos, dispersos pela superfície do fruto (RODRIGUES et al., 2020). 
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As principais medidas de controle do Penicillium estão relacionadas ao uso de 

fungicidas químicos como o tiabendazol e imazalil, aplicados isolados ou de forma 

conjunta. No entanto, alguns estudos têm demonstrado a ineficiência do procedimento 

devido a resistência microbiana aos aplicados (RODRIGUES et al., 2007; DEISING et 

al., 2008; FISCHER et al, 2013). 

Além da ineficiência na condução dos tratamentos, também deve ser 

considerado os riscos à saúde de trabalhadores, consumidores e ao ambiente, sendo 

necessárias novas alternativas de controle. Alimentos produzidos com menor impacto 

ambiental e com menor exposição a defensivos químicos, tem sido muito procurado 

pelo consumidor que busca um modo de vida mais saudável e sustentável. O controle 

biológico pode ser uma alternativa para o controle de doenças pré e pós-colheita, 

através do uso de agentes antagonistas. Este trabalho teve como objetivo selecionar 

linhagens de fungos e bactérias com potencial de antagonista para o controle do fungo 

fitopatogênico Penicillium spp. L1 em ensaios in vitro.  

 

2 Material e Métodos 

Os fungos e bactérias utilizados neste experimento pertencem coleção de 

microrganismos endofíticos do laboratório de Microbiologia do IFMT – Campus 

Avançado Lucas do Rio Verde/MT. Os microrganismos foram anteriormente isolados 

dos tecidos radiculares de feijão (Phaseolus vulgaris) e Cyperus sp. e folha de plantas 

de milho (Zea mays). Já o fitopatógeno foi isolado diretamente de frutos de laranja 

com sintomas da doença e caracterizado morfologicamente, sendo classificado como 

Penicillium spp. L1  

Para a avaliação do potencial antagonista, utilizou-se a metodologia de culturas 

pareadas (ROMEIRO, 2007). No centro de placas de Petri com meio BDA foi 

adicionado um disco de micélio de 7 mm do Penicillium spp. L1. As linhagens 

bacterianas selecionadas: Bacillus sp. EVSA, Bacillus vallismortis BAC-BC e Bacillus 

amyloliquefaciens BEPJ foram inoculadas com 20µl da suspensão bacteriana em 

quatro discos de papeis estéreis (3mm) situados em pontos equidistantes da borda da 

placa, contendo meio BDA e o fitopatógeno no centro.  
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 Para atividade antagônica de fungos (Talaromyces pinophilus FEFM I, 

Penicillium sp. FEFM II, Trichoderma R4A) discos do fitopatógeno e das linhagens de 

fungos endofíticos selecionados foram depositados em extremidades opostas na 

placa de Petri contendo meio BDA. No controle inoculou -se apenas o fitopatógeno. 

As placas foram incubadas por 7 dias à 25°C.  

Todo procedimento foi realizado em triplicata e a atividade antagônica foi 

avaliada a partir da mensuração do diâmetro do micélio e determinação da 

porcentagem de inibição (ZHAO et al., 2017).  

 

3 Resultados e Discussão  

Após 7 dias de inoculação do fitopatógeno com as bactérias, observou-se o 

efeito inibitório, conforme ilustrado na figura 1. A linhagem Bacillus EVSA reduziu em 

72,4 % o crescimento do fitopatógeno (Tabela 1).  

.  

 

Figura 1. Antagonismo direto entre isolados bacterianos e o fitopatógeno. 

 

 Bacillus é gênero de bactéria constantemente empregado como antagonista, 

devido aos seus mecanismos de controle biológico que envolve a produção de 

substâncias antifúngicas diretas como compostos orgânicos voláteis (COVs), 

metabólitos não voláteis e enzimas hidrolíticas extracelulares (YOU et al., 2021). 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bacilli
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/volatile-organic-compound
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Tabela 1. Inibição de Penicillium spp. por ação das linhagens de fungos e bactérias.  

Linhagens  (%) Inibição 

Bactérias  

 Bacillus vallismortis BC 30,74% 

Bacillus amyloliquefaciens BEPJ 36,59% 

Bacillus sp. EVSA 72,41% 

Fungos  

Trichoderma  sp. R4A 42,98% 

Talaromyces pinophilus  FEFM I 28,86% 

Penicillium sp. FEFM II 7,73% 

 

Dentre os fungos endofíticos avaliados (Figura 2), o melhor resultado foi para 

Trichoderma sp. R4A com inibição de 42,98% (Tabela 1). O antagonismo de espécies 

de Trichoderma contra diferentes fitopatógenos fúngicos de frutas já é conhecido, e 

os mecanismos de biocontrole desempenhado por linhagens de Trichoderma sp 

contra os fitopatógenos envolve o micoparasitismo e competição (RANADE et al., 

2022). 

            

 

Figura 2. Antagonismo direto entre fungos selecionados e o fitopatógeno. 

 

Os resultados indicaram melhor capacidade de controle no ensaio com Bacillus 

sp. EVSA seguido pelo Thichoderma sp. Esses dois gêneros microbianos têm sido 

utilizados frequentemente como agente de biocontrole de doenças pós-colheita em 

diferentes culturas hortícolas como banana, uva, frutas cítricas, manga e pera 

(SHARMA et al. 2009).  A aplicação desses microrganismos como agentes de controle 
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biológico é uma abordagem eficaz, segura e ecologicamente sustentável para o 

manejo de doenças de frutas.  

 

4 Conclusão  

Os antagonistas, Bacillus sp. EVSA e Trichoderma R4A, apresentaram 

potencial de inibição de Penicillium sp. e, portanto, podem ser utilizados como opção 

para biocontrole. Entretanto, novos estudos são necessários para avaliar a atuação 

dos agentes de controle biológico em ensaios in vivo e assim comprovar sua 

efetividade no controle de doença de pós-colheita.  
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Os seres humanos são dotados de mecanismos que conferem defesa contra 
processos infecciosos causados por patógenos, como microrganismos, vírus e 
parasitas. São eles a imunidade inata, presente desde o nascimento, que emprega 
variadas estratégias de defesa, desde processos inflamatórios no local da infecção 
até a convocação de células imunológicas que irão fagocitar, eliminar ou inativar os 
patógenos; e a imunidade adaptativa ou adquirida, gerada ao longo da vida e ativada 
após o contato com um antígeno resultando em memória imunológica. A imunidade 
adaptativa do sistema imunológico expressa resposta imune específicas através de 
estímulos pela exposição do organismo a agentes infecciosos, aumentando a 
capacidade defensiva em cada exposição subsequente a um patógeno ou corpo 
estranho. Os principais componentes celulares do sistema imune adaptativo são os 
linfócitos e seus componentes excretados, tais como anticorpos; as células 
apresentadoras de antígenos, que capturam os antígenos e os apresentam a um 
linfócito específico; proteínas da superfície das células, moléculas do complexo de 
histocompatibilidade, que medeiam na apresentação do antígeno e as células efetoras 
que participam no efeito final da resposta imune, gerando mecanismos de combate 
para eliminação do antígeno e do patógeno infeccioso. A resposta imune adquirida é 
classificada em imunidade humoral, com o combate extracelular de microrganismos e 
toxinas mediado por anticorpos produzidos pelos linfócitos B, e imunidade celular, 
mecanismo de defesa intracelular com respostas mediadas por linfócitos T. Conclui-
se que imunidade adaptativa é uma proteção essencial para a homeostase de nosso 
organismo, que adquirimos conforme somos expostos ao contato com um corpo 
estranho. 
 
Palavras-chave: anticorpos, antígenos, imunidade, linfócitos 
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Enteroparasitoses são doenças parasitárias causadas por espécies de protozoários e 
helmintos que parasitam a região intestinal de crianças e adultos, causando 
deficiências nutritivas e sintomas como diarreia e dor na região abdominal no 
hospedeiro. As crianças são um grupo de alto risco para infecções por parasitos 
intestinais, podendo se contaminar com pouca idade de vida, principalmente nas 
instituições onde a maior interação de contato facilita a disseminação. As doenças 
parasitárias estão entre as principais causas de mortalidade, estima-se entre 2 e 3 
milhões de óbitos por ano no mundo, principalmente em países em 
subdesenvolvimento. No Brasil, a frequência de parasitismo intestinal na população 
infantil é elevada, variando o agente etiológico conforme a região geográfica. No 
Maranhão, o Ascaris lumbricoides foi o parasito de maior prevalência (40%), em 
instituições escolares, corroborando com o Amazonas, Região Norte do Brasil 
(67,5%). No estado de Goiás, a prevalência foi da Giardia lamblia (59%); e em Santa 
Catarina, verificou-se que o Cryptosporidium sp. (85,1%) foi o protozoário mais 
prevalente, seguido da Entamoeba histolytica (56,4%). Em São Paulo há a prevalência 
de doenças parasitárias como giardíase, enterobíase e criptrosporíase. Alguns fatores 
contribuem para os elevados índices de parasitose intestinal infantil em nosso país, 
como a procedência ou tratamento inadequado da água consumida, falta de 
saneamento básico, inexistência da educação sanitária, falta ou ineficácia de 
programas de saúde para a população e renda familiar. 

 

Palavras-chave: Ascaris lumbricoides; crianças; parasitoses intestinais; renda 
familiar 
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Resumo 

As glândulas endócrinas produzem substâncias que atuam em tecidos ou órgãos, 
chamadas hormônios. Cada hormônio produzido pelo corpo humano tem funções 
específicas, seja no crescimento, metabolismo, sexualidade e equilíbrio interno do 
corpo. Insulina, adrenalina e ocitocina são exemplos de importantes hormônios para 
a atividade biológica do organismo. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão 
bibliográfica sobre a interação de três hormônios: estrogênio, insulina e hormônio do 
crescimento (GH) com a saúde humana. Para isso foi realizada uma revisão 
bibliográfica qualitativa utilizando artigos publicados recentemente, obtidos nas 
plataformas Pubmed, Scielo, Capes e Lilacs, buscando informações relevantes sobre 
o tema. Esse estudo concluiu que os hormônios são essenciais para o funcionamento 
e regulação do corpo humano. 
 

Palavras-chave: Controle, Funções, Secreções, Sistema 
 

1 Introdução 

As funções do corpo humano são permanentemente controladas de forma 

integrada pelo sistema nervoso e pelo sistema hormonal. As respostas aos estímulos 

são controladas de três maneiras: contração dos músculos esqueléticos, contração 

da musculatura lisa e secreção de hormônios que funcionam como intermediários 

entre a elaboração da resposta pelo sistema nervoso e a efetuação da resposta pelo 

órgão alvo. De acordo com Canali e Kruel (2005), 

 
“Um hormônio é uma substância química secretada por células 
especializadas ou glândulas endócrinas para o sangue, para o próprio órgão 
ou para a linfa em quantidades normalmente pequenas e que provocam uma 
resposta fisiológica típica em outras células específicas. Os hormônios são 
reguladores fisiológicos que aceleram ou diminuem a velocidade de reações 
e funções biológicas que acontecem mesmo na sua ausência, mas em ritmos 
diferentes, e essas mudanças de velocidades são fundamentais no 
funcionamento do corpo humano” (CANALI E KRUEL, 2005, p. 141). 
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As glândulas endócrinas realizam a secreção dos hormônios, que se 

relacionam de forma cooperativa ou antagônica. O transporte hormonal se dá pela 

corrente sanguínea e são levados a praticamente todas as células, porém apenas 

tecidos especializados são capazes de responder a determinados hormônios devido 

a especificidade e conformação de suas moléculas, que podem estar localizadas 

dentro ou na membrana plasmática de cada célula, chamados de receptores 

hormonais (CANALI E KRUEL, 2005).  

Os hormônios sexuais são imprescindíveis para o crescimento e manutenção 

do pico da massa óssea (AMADELI, et al., 2006). O estrogênio é um dos hormônios 

femininos de maior importância, visto que está ligado a fertilidade e fisiologia de outros 

sistemas, sua deficiência pode gerar distúrbios de humor, e crises de enxaqueca. A 

reposição hormonal pode otimizar o tratamento destas patologias. A terapia a base de 

estrógeno é dissipada, sendo habitualmente utilizada para repor as perdas 

ocasionadas após a menopausa e na anticoncepção (AMADELI et al., 2006).  

O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia resultantes de defeitos na secreção de insulina, ação da insulina ou 

ambos. Os sintomas de hiperglicemia intensa incluem poliúria, polidipsia, perda de 

peso, as vezes com polifagia e visão turva. Conforme explicam Batista et al. (2013), o 

hormônio insulina influencia no metabolismo dos glicídios, lipídeos, água e vitaminas. 

Para o tratamento do diabetes são necessárias algumas estratégias que incluem 

educação alimentar, remodelar o estilo de vida e administração de insulina quando 

indicado com o objetivo de aproximar o sujeito do perfil fisiológico da secreção 

pancreática de insulina normal. Múltiplas doses de insulina diárias podem ser 

necessárias no para o controle glicêmico como condição essencial na prevenção das 

complicações crônicas dessa doença.  

Ao longo do desenvolvimento humano, a secreção do GH em ambos os sexos 

atinge o pico máximo das concentrações nos períodos de crescimento, 

particularmente na adolescência. Após esse período, tanto a frequência quanto a 

amplitude do vigor da secreção são atenuados, o que torna frequente encontrar 

indivíduos em torno de 20 anos que secretem diariamente mais que o dobro da 

quantidade de GH que indivíduos por volta de 60 anos (CRUZAT et al., 2008). 
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O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a interação 

de três hormônios: estrogênio, insulina e hormônio do crescimento (GH) com a saúde 

humana.  

 

2 Material e Métodos 

Para produção deste trabalho, foram realizadas pesquisas em sites de caráter 

acadêmico, sendo eles: Periódicos CAPES, Scielo, PubMed, além de livros 

acadêmicos. A pesquisa baseou-se em artigos que continham temas relacionados a 

hormônios do metabolismo humano, seu funcionamento e utilização para tratamento 

de doenças. Foram utilizadas palavras-chave como hormônios, doenças metabólicas, 

engenharia genética, DNA recombinante.  

 

3 Resultados e Discussão 

3.1 Estrogênio 

Os estrógenos são hormônios responsáveis pelo desenvolvimento de inúmeras 

ações fisiológicas, como ações neuroendócrinas envolvidas no controle da ovulação, 

organização do período reprodutivo quando ocorre à fertilização e implantação do 

óvulo e atividades no metabolismo de minerais, carboidratos, proteínas e lipídeos. Os 

ovários são a fonte primordial de estrógenos circulante, onde o produto principal é o 

estradiol (AMADELI et al., 2006).  

De acordo com Craig e Stitzel (2016), os estrogênios e as progestinas tem o 

seu principal uso terapêutico como anticoncepcionais orais e na terapia de reposição 

hormonal. As progestinas são fármacos importantes no tratamento da osteoporose, 

câncer de mama, câncer endometrial e infertilidade. 

 

3.2 Insulina 

A deficiência do hormônio insulina é causadora do diabetes, resultando em 

hiperglicemia. As complicações do diabetes no decorrer do tempo podem incluir 

retinopatia com potencial perda de visão; nefropatia podendo ocasionar insuficiência 

renal; neuropatia periférica com perigo potencial de desenvolver úlceras nos pés, 

amputações e articulações de Charcot; e neuropatia autonômica causando sintomas 
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gastrointestinais geniturinários, cardiovasculares e disfunção sexual. Pacientes com 

diabetes apresentam uma incidência aumentada cardiovascular aterosclerótica, 

arterial periférica e cérebro vascular (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010).  

Com os avanços da engenharia genética e da técnica do DNA recombinante 

permitiu a criação de novos organismos vivos, de forma sintética, introduzindo 

características diferentes das encontradas na natureza, tornou executável a inserção 

de genes humanos que definem a produção de insulina (1982) em um microrganismo. 

Desta forma, conduziu-se a produção de insulina humana em grande escala industrial, 

sucedendo com êxito os métodos anteriores utilizados para aquisição deste hormônio 

indispensável no tratamento de diabéticos. Através da biotecnologia, as indústrias se 

valem dos organismos e de seus processos biológicos para promover alterações 

específicas na estrutura química de substratos que forneceram compostos 

secundários. Estes compostos secundários podem seguir para processos de 

transformações como: hidroxilação e desidrogenação, que contribuirão para obtenção 

do produto de interesse (LOPES et al., 2012). 

 

3.3 Hormônio do crescimento 

O hormônio do crescimento (GH) também conhecido como hormônio 

Somototrofico, é o hormônio em maior abundância pela adenohipófise. O GH tem ação 

anabólica ao estimular crescimento decidual e metabólica, alterando o fluxo, a 

oxidação e o metabolismo de praticamente todos os nutrientes na circulação, também 

tem ações diretas na ativação de algumas proteínas, entre os efeitos indiretos do GH 

o mais importante é a modulação na síntese do IGF-1. É o grande mediador dos 

efeitos anabólicos do GH, principalmente relacionados ao crescimento em estatura 

(CRUZAT et al., 2008). 

A Somatropina é uma proteína empregada no tratamento de crianças que 

apresentam deficiência de GH endógeno, Síndrome de Turner e Síndrome de Prader-

Willi. Bem como, pode ser também utilizada para o tratamento de adultos déficit de 

GH endógeno e problemas de baixa estatura idiopática (BEI). A engenharia genética 

permitiu a produção, através de técnicas biotecnológicas, a produção dessa proteína 
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através do DNA recombinante em plataforma de expressão procarótica (CRUZAT et 

al., 2008). 

 
4 Conclusão 

Os hormônios possuem importantes participações na saúde humana, como 

controle de doenças, respostas rápidas do sistema fisiológico e desenvolvimento, 

porém algumas deficiências do corpo humano na produção dos hormônios fizeram 

com que fossem desenvolvidos de forma sintética medicamentos a base de hormônios 

para suprir tais falhas. 
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Imunidade adaptativa é uma resposta imunológica gerada após contato com diversos 
antígenos imunogênicos, dividida em imunidade humoral e celular. Imunidade humoral 
acontece a partir de anticorpos que são produzidos por linfócitos B, sendo o principal 
mecanismo de defesa do organismo contra microrganismos extracelulares. Imunidade 
celular possui linfócitos T, que promovem a destruição dos microrganismos que se 
apresentam em fagócitos ou a destruição de células afetadas para eliminar os 
reservatórios da infecção. A proteção da imunidade humoral é intercedida por 
glicoproteínas. Essa substância se liga aos antígenos inativando-os diretamente ou 
por meio de outros componentes do sistema imune. As proteínas com atividade de 
anticorpo recebem o nome de imunoglobulina (Ig). Estas são cadeias de polipeptídeos 
com resíduos de carboidratos denominados glicoproteicos. Existem cinco classes de 
imunoglobulina com função de anticorpo: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. São diferentes tipos 
que se diferenciam pelas suas propriedades biológicas, localizações funcionais e 
modo que se tem para lidar com os diferentes antígenos existentes. As principais 
ações dos anticorpos são a neutralização e degradação de alguns tipos de toxinas, 
recobrimento dos antígenos, destruição e desnaturação celular, e a fagocitose 
auxiliada pelo sistema imune. Conclui-se que os anticorpos são conhecidos por serem 
células do sistema imunológico altamente organizadas, cada uma possui sua função 
específica, onde organismo, em contato com agente infeccioso, desenvolve linfócitos 
especiais denominados células da memória, com reconhecimento de agentes 
infecciosos. 

 

Palavras-chave: anticorpo, antígeno, imunologia, organismo. 
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Resumo: A imunologia realiza o estudo do sistema imunológico humano, para o 
entendimento da relação do organismo com um corpo estranho presente. Separado 
em imunidade inata e imunidade adquirida, entendemos que ocorre a defesa do 
sistema imunológico com respostas imediatas e específicas, distribuídas em 
imunoterapia ativa e passiva, que realizam indução de uma resposta imune para 
possíveis alterações no organismo que possam vir a ser prejudicial ao homem. O 
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a imunoterapia 
como método de combate às células cancerígenas. Para isso foi realizada uma 
revisão bibliográfica qualitativa utilizando artigos publicados recentemente, obtidos 
nas plataformas Pubmed, Scielo, Capes e Lilacs, buscando contribuições sobre o 
tema. Esse estudo concluiu que a técnica de imunoterapia é um tratamento promissor 
para combater o câncer causando menos efeitos colaterais nos pacientes. 

 

Palavras-chave: organismos, imunológico, molecular,  

 

1. Introdução 

A imunologia é a ciência responsável pelo estudo do sistema imunológico, todos os 
conjuntos de tecidos e órgãos, visando a diferenciação do que é próprio do organismo 
do que é corpo estranho. A resposta imunológica apresenta dois sistemas, sendo a 
imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é a primeira linha de 
defesa de um sistema, tendo uma ação precoce, contrariando padrões moleculares, 
sem gerar memória. Enquanto a imunidade adquirida, integra respostas mediadas por 
linfócitos, proporcionando uma resposta mais específica e gerando memória (REYES 
et al, 2020). A imunoterapia pode ser dividida em imunoterapia ativa e imunoterapia 
passiva. A imunoterapia ativa tem como objetivo a indução de uma resposta imune de 
longa duração específica para antígenos tumorais e a imunoterapia passiva consiste 
no fornecimento de uma resposta imune específica para antígenos tumorais através 
da administração de grandes quantidades de anticorpos antitumorais ou células 
efetoras (SCHUSTER et al., 2006).       
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 Os primeiros estudos da imunoterapia aplicada ao câncer foram realizados no século 
XIX, mas avançaram a partir da década de 1980, devido ao reconhecimento de 
receptores celulares relacionados com o estímulo das defesas do organismo e 
especificamente nas células tumorais. Desde então, essa técnica tem sido cada vez 
mais estudada e aprimorada, demonstrando grandes progressos (KORTH et al., 
2016). 

Embora a técnica de imunoterapia tenha mostrado claramente grandes avanços na 
cura em alguns tipos de cânceres, ainda assim é  um  tratamento  experimental,  pois  
não  se  sabe  o porquê  dessa  técnica  funcionar  tão  bem em alguns  pacientes  e  
em  outros  não,  mesmo  sendo tratados para o mesmo tipo de tumor (BUZAID, 2015). 
Dessa maneira, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica com 
pesquisa em livros e artigos que estejam relacionados com a imunoterapia no 
tratamento do câncer, biotecnologia e sistema imunológico. 

 

2.  Material e Métodos 

 O estudo que foi desenvolvido possui caráter explicativo, e foi realizado através 
de revisão da literatura publicada entre os anos de 2014 a 2021. Foi realizada a 
consulta artigos científicos publicados em revistas e sites renomados, a busca destes 
artigos foi executada nos bancos de dados dos sites como Scielo, Capes, Pubmed. 
As palavras-chave utilizadas na busca foram “Cancer immunotherapy”, “cellular 
therapy”, “Molecular oncology”. Podemos considerar o estudo como meio de 
conhecimento sobre a doença e seus tratamentos essenciais para o entendimento 
dentro deste assunto. 

 

3. Resultados e Discussão 

Para entender como a imunoterapia acontece no tratamento do câncer, com ótimo 
auxílio às substâncias que agem no organismo, alguns conceitos devem ser 
considerados, como: a definição de câncer, imunidade tumoral e os linfócitos T da 
imunidade celular.  

 

3.1 Câncer  

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que se caracterizam 
pela perda do controle da divisão celular, o que leva a um crescimento desordenado 
de células anormais (malignas), que apresentam capacidade de invadir outros tecidos 
e órgãos (INCA, 2012). Cada tipo de câncer apresenta características clínicas e 
biológicas diversas, as quais são fundamentais para escolha de um tratamento e 
seguimento adequados (INCA, 2012). A figura 1 elucida a classificação da 
imunoterapia para o tratamento do câncer. 
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Figura 1. Classificação da imunoterapia para o câncer. Fonte: Adaptado de Ito, 
Chang, 2013. 

A imunoterapia ativa é dividida em imunoterapia inespecífica, que consiste na 
administração de substâncias estimulantes e restauradoras do sistema imunológico, 
ou imunoterapia específica, que é relacionada à vacina de células tumorais. A 
específica pode ser autóloga, com vacinas e soros sendo produzidos a partir da cultura 
de células do próprio paciente, ou heteróloga, quando são produzidos com as células 
de outro paciente com neoplasia semelhante (SCHUSTER et al.,2006). 

Dentre isso, a imunoterapia potencializa o organismo a enfrentar doenças, ou 
seja, fortalece células do organismo para enfrentar enfermidades ou identificá-las 
como ameaças. A imunoterapia está principalmente envolvida com o tratamento do 
câncer, que juntamente com a biotecnologia auxilia na pesquisa de diferentes formas 
de terapias. Além disso, os meios utilizados no tratamento do câncer são a 
quimioterapia e a radioterapia. 

Para uma célula cancerosa conseguir se manter no organismo ela precisa ser 
aceita no ambiente celular ou tecidual em que se encontra. Normalmente ela não 
consegue essa aceitação, justamente devido a resposta imunológica do  hospedeiro,  
que através de mecanismos biológicos elimina as células cancerosas recém-formadas 
na maioria das vezes. As células que sobrevivem se reproduzem no tecido,  porém,  
inicialmente  não  recebem  nutrientes devido à falta de vascularização (STIX, 2008). 
Anagnostou et al. (2017), aponta que os ensaios clínicos sobre o câncer são 
tratamentos como a quimioterapia, observando a sua eficácia e toxicidade. Segundo 
o autor, parâmetros de toxicidade seguem uma resposta de avaliação linear, a partir 
da utilização de biomarcadores capturam o melhor mecanismo de ação com respostas 
biológicas obtidas com o uso da imunoterapia. 

 

4. Conclusão 

 A imunoterapia vem se apresentando cada vez mais eficiente para o tratamento 
de células cancerígenas, com o desenvolvimento biotecnológico, a área de tratamento 
se encontra promissora a desenvolver métodos e medicamentos mais eficazes para 
os pacientes acometidos com a doença. O uso de biomarcadores tem uma resposta 
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do mecanismo de imunoterapia, pensando em menor toxicidade e agressão dos 
tratamentos às células normais de cada paciente. 
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Resumo: A pandemia causada pelo vírus coronavírus no ano de 2020 trouxe 
inúmeros desafios para todos. Neste resumo temos como objetivo apresentar a 
origem e as perspectivas futuras da pandemia causada pelo vírus, relatando a origem 
da pandemia e as teorias encontrada até o momento para o surgimento, situação dos 
profissionais de saúde e suas perspectivas sobre a pandemia, quais as perspectivas 
esperadas e que pesquisas foram realizadas visando melhorar a qualidade de vida 
nesse momento tão desesperador. 
 
Palavras-chave: COVID-19, epidemia, coronavírus 
 

1 Introdução 

Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios constituídos basicamente 

por uma cápsula proteica que envolve o material genético, sendo DNA e/ou RNA. 

Seu sistema de reprodução se baseia em infectar células e utilizar o maquinário 

celular das mesmas para replicação do seu material genético. Os vírus possuem 

alta probabilidade de variação genética, o que lhes garante mudanças adaptativas 

muito rapidamente. (LEMOS, 2019).  

O SARS-CoV-2 é um vírus que desencadeou um desastre mundial após 

ocasionar mortes em muitos países e infectar milhões de pessoas causando a 

doença COVID-19. Mesmo com desenvolvimento de vacinas em tempo recorde, em 

vários países a infecção continua exponencialmente crescendo. Juntamente, 

“teorias conspiracionais” também surgiram a respeito da origem do vírus, como 

“engenharia genética" ou “arma biológica''. A fim de compreender se há espaço para 

essas controvérsias em publicações científicas. O objetivo deste resumo 

é apresentar a origem e as perspectivas futuras da pandemia causada por COVID-

19.  
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2 Procedimentos Metodológicos 

Trata-se de um estudo exploratório sobre a origem e as perspectivas futuras da 

pandemia causada pelo SARS-CoV-2. A pesquisa foi realizada com base em dados 

Pubmed, Medline, Google acadêmico e SciELO, com foco em artigos publicados após 

o primeiro ano pandêmico de Covid-19 (2020).  

 

3 Discussão 

3.1 Origem do Sars-Cov-2 

O Sars-Cov e Sars-Cov-2 pertencem à mesma espécie no gênero 

Betacoronavirus (GORBALENYA et al., 2020). Variações relacionadas à espécie 

Sars-Cov, conhecidas como sarbecovírus, já foram encontradas em inúmeros 

morcegos em Yunnan, China. Dentre elas, a mais semelhante ao Sars-Cov-2 é 

denominada RaTG13 com 94,6% de semelhança genômica. (ZHOU, P. et al., 2020). 

Outro animal que também pode ser considerado fonte evolutiva do Sars-Cov-2 é o 

pangolim. O animal é comercializado ilegalmente na China para culinária e tradições 

medicinais. Na região onde o vírus se liga à célula foi realizada uma análise e pode 

se notar que a variante dos pangolins possui 97,4% de semelhança ao Sars-Cov-2, 

superando o RaTG13, com 89,2%. (ANDERSEN et al., 2020). 

A comparação do Sars-Cov com as variantes encontradas em morcegos e 

pangolins hipotetiza a possibilidade de recombinações que levaram à origem do 

Sars-Cov-2, pois eventos de recombinação são comuns aos coronavírus. (BONI et 

al., 2020). No entanto, pesquisas não descobriram rastros de recombinação recente 

do Sars-Cov-2 com vírus próximos (RaTG13 e a variante do pangolim). 

Outra hipótese de origem é os atributos específicos do Sars-Cov-2, por 

exemplo a grande afinidade pelas células pulmonares humanas, alavanca hipóteses 

de uma gênese artificial do vírus, como se ele acidentalmente tivesse fugido de 

laboratórios que experimentam infecções virais entre animais, que originaram o Sars-

Cov-2 atual. (ANDERSEN et al. 2020) Isso é de se pensar, pois, casos de 

experimentos para aumentar a capacidade infecciosa de vírus e cientistas se infectar 

acidentalmente são comuns. Mas, ainda não há comprovações científicas sobre 
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origem artificial desse vírus, sendo a zoonose o panorama mais provável referente à 

origem do vírus. 

 

3.2 Perspectivas futuras  

A situação atual do Brasil conta com mais de 459 mil mortes já confirmadas 

pelo coronavírus e no mundo são mais de 3,53 milhões. Para que consigamos 

superar a atual pandemia é mais do que necessário conhecer o vírus causador 

desse "desastre mundial”, para isso precisamos reforçar as pesquisas, usar 

modelos matemáticos, inteligência artificial e obter um melhor entendimento do 

vírus, que será vital para o futuro. 

Em um estudo realizado por estudantes da Universidade Estadual do Paraná 

com profissionais de enfermagem visando conhecer suas perspectivas após um ano 

de pandemia apresentou um resultado bastante preocupante com estes 

profissionais que são de extrema importância, não só durante esse período que 

estamos vivendo. Esses profissionais relataram sentimentos de medo, insegurança, 

dúvidas e incertezas durante a execução de suas atividades laborais no 

enfrentamento da pandemia, bem como o medo de disseminação do vírus. Segundo 

os mesmos, é um momento desafiador, inusitado e que requer mudanças 

necessárias nas práticas de cuidado. (LABEGALINI ET AL, 2021). 

Assim como o vírus se espalhou rapidamente, também houve um rápido 

desenvolvimento das vacinas, vacinas essas que são essenciais neste momento 

atual, considerando que a partir delas adquirimos uma certa imunidade ao Sars-

CoV-2, impedindo a contaminação de forma crônica da doença. Entretanto ainda 

não é possível que todos sejam vacinados outras medidas podem e devem ser 

tomadas, visando um controle/combate ao coronavírus. 

Estudantes e pesquisadores de inúmeras universidades têm desenvolvido 

projetos já em andamento que visam o combate do Sars-Cov-2. Um exemplo são 

os pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), eles estudam a 

utilização da nanotecnologia, visando conter o vírus. Por se tratar de um vírus 

microscópico, o caminho escolhido é operar em escala semelhante. O estudo tem 



 

 
CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE 

REVISTA DA SEMANA TECNOLÓGICA 
EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
ANO V – NÚMERO 05 - 2021 

 
 

  79 

objetivo de desenvolver tecidos tecnológicos com ação antimicrobiana que possam 

ser reutilizados e esterilizados de forma mais rápida e eficiente. Outro exemplo que 

podemos citar é a produção de protetores faciais para profissionais da saúde, 

desenvolvido por estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Torna-se cada vez mais necessário reforçar os cuidados básicos e individuais, para 

que haja uma redução dos casos e assim um controle da doença. (UFJF, 2021). 

As perspectivas que temos para esse cenário atual da pandemia é de 

desastre, é mais do que necessário que medidas mais drásticas sejam tomadas, 

além de um aumento na taxa de vacinação, somente assim os números de mortes 

poderão ser reduzidos ou até mesmo cessados. O economista Carlos Gabrois 

Gadelha, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em uma entrevista 

disse que para a saúde é necessário fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Hoje o SUS atende todos os brasileiros que dependem dele, sem nenhum custo, 

mas ainda há um desamparo do povo brasileiro sobre o valor e a importância do 

SUS que, apesar de suas fragilidades históricas, se engrandece diante do desafio 

e, com todo sacrifício, enfrenta a pandemia. (MONTENEGRO, 2021). 

 

4 Conclusão 

A revisão de literatura demonstrou que o Sars-Cov-2 possui uma afirmação 

da sua origem ainda pendente, por isso carece de estudos com mais precisão e 

detalhe para desvendar os primórdios iniciais do vírus e sua natureza infecciosa nos 

humanos. Entretanto, é um senso que a fonte primária do vírus seja de um animal, 

pois a tempos que contaminações virais em humanos tem essa origem. 

Para que haja um controle dos casos COVID-19 é necessário reforçar ainda 

mais as medidas sanitárias e o uso dos EPIs. As perspectivas futuras que existem 

para o cenário atual são de desastre, porém não é o fim, há sim maneiras de reverter 

esse desastre e para isso a vacinação, os cuidados básicos e suporte às famílias é 

uma necessidade vital, para que seja possível reduzir e/ou cessar os números de 

mortes.  
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A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que acomete de maneira agressiva os 
pulmões. Em 2019, cerca que 1,2 milhão morreram devido à TB no mundo. No Brasil, 
boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, datados de março de 2021 revelam 
que ocorreram 5 mil óbitos por TB. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a 
tuberculose, se não for tratada adequadamente, pode ser uma causa de agravamento 
de um quadro de infecção pela Covid-19. Pacientes com quadros respiratórios graves 
devem ser mais atentos a cuidados básicos de higiene e acompanhamento 
especializado, pois a TB é uma doença de transmissão aérea que se instala a partir 
da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse de 
uma pessoa com tuberculose pulmonar e/ou laríngea ativa. A TB tem tratamento e 
cura. Com o início do tratamento, a transmissão da doença tende a diminuir 
gradativamente, e após 15 dias, o risco de transmissão da doença é bastante 
reduzido. Infelizmente a pandemia do Covid-19 reverteu o combate a TB que há mais 
de uma década vinha diminuindo sua mortalidade. Os casos de morte se elevaram 
devido a falta de recursos financeiros e ao período de isolamento social, dificultando 
os pacientes de realizarem o tratamento. Conclui-se que diante da pandemia, medidas 
mais incisivas devem ser tomadas para que o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose 
seja efetivo, como o aumento das buscas para identificação de casos suspeitos, 
diagnósticos eficazes e redução do abandono do tratamento. 
 
Palavras-chave: Covid-19, diagnóstico, doença infecciosa, tratamento 
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Resumo: A erva-mate (Ilex paraguariensis) é uma planta nativa da América do Sul, 
com diversas propriedades medicinais. É consumida na forma de chás pelos povos 
indígenas das regiões onde é produzida, de maneira que foi incorporada à cultura 
regional de países como Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile. Seus 
compostos metabólicos incluem alcaloides, polifenóis, flavonoides, triterpenos e 
ácidos orgânicos, além de altos teores de cafeína, teobromina e taninos. Sua 
propagação é bastante dificultada devido às características de desenvolvimento da 
espécie e recalcitrância das sementes. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 
revisar as aplicações na Biotecnologia no melhoramento genético de erva-mate. 
 
Palavras-chave: Ilex paraguariensis, Marcadores Moleculares, Transformação 
Genética. 
 

1 Introdução 

A erva-mate (Ilex paraguariensis) é nativa da América do Sul naturalmente 

encontrada em na Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai (Heck & Mejla, 2007). O uso 

de bebidas com a erva-mate é feito há centenas de anos. Os indígenas das nações 

Guarani e Quíchua eram habituados a preparar bebidas com suas folhas. Grande 

parte da erva-mate produzida na América do Sul é utilizada em chimarrão, porém, o 

mercado para bebidas à base de chá-mate tem crescido a cada ano (Esmelindro et 

al., 2002 e Bastos & Torres, 2003). A erva-mate também pode ser consumida de 

outras maneiras, como o tererê que constitui a bebida obtida pela maceração da erva 

em água fria ou gelada, ingerida principalmente na região centro-oeste do Brasil ou 

como chá-mate, produzida com a infusão da erva-mate que sofreu processo de 

torrefação (Bastos & Torres, 2003). 

A Ilex paraguariensis é usada na medicina popular e recomendada por 

herboristas para artrite, dor de cabeça, constipação, reumatismo, hemorroidas, 
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obesidade, fadiga, retenção de líquido, hipertensão, digestão lenta e desordens 

hepáticas. Devido a estas propriedades, a erva-mate encontra-se incluída em 

importantes farmacopéias como a Martingale e a British Herbal Pharmacopoeia. 

(Anesini et al., 2006). 

O interesse no potencial uso da erva-mate para a promoção da saúde é 

relativamente recente. Em meados da década de 90 foram publicados os primeiros 

trabalhos que demonstraram a atividade antioxidante in vitro e in vivo de infusões de 

erva-mate verde e seca (chimarrão) (Gugliucci, 1996). 

Muitos fatores alavancam o aumento do custo de produção de mudas de erva-

mate, de acordo com Wendling: 

“A produção de mudas de erva-mate via sementes 

apresenta uma série de limitações e dificuldades, podendo-se 

destacar: baixa qualidade genética e fisiológica das sementes 

dormência das sementes, longo tempo destinado à estratificação 

das mesmas, germinação demorada, desuniforme (de 100 a 360 

dias) e em baixo percentual (em geral, inferior a 20%), longo 

período de produção das mudas, necessidade de repicagem das 

mudas e dificuldade de obtenção de sementes com alto padrão 

genético”. e “Os plantios de erva-mate provenientes de sementes 

coletadas sem critérios técnicos apresentam desenvolvimento 

heterogêneo, com reflexos negativos na produtividade e qualidade 

do produto final”. (Wendling, 2004). 

Esses tipos de problemas podem ser resolvidos ou abrandados com a obtenção 

de mudas geneticamente superiores, para isso a biotecnologia aplicada no 

melhoramento genético atua diretamente nesse desenvolvimento. 

 

2 Material e Métodos 

 Trata-se de um estudo exploratório sobre o melhoramento genético da erva-

mate. A pesquisa foi realizada com base em dados Pubmed, Google acadêmico e 

SciELO. 
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3 Resultados e Discussão 

 Os programas de melhoramento genético existentes na década de 1990 

visavam avaliar características como: adaptação, produção de massa verde, 

resistência à pragas e doenças, desfolhamento e tipo de ramificação ou arquitetura 

(Resende et al., 2000). Hoje torna-se mais do que necessário avaliar as características 

associadas à qualidade dos produtos da erva-mate. 

Nos últimos anos, pesquisas voltadas ao melhoramento genético e ao manejo 

da cultura da erva-mate consideraram como prioridade o aumento da produtividade 

da cultura, deixando a desejar quanto à qualidade do produto. Entretanto com o passar 

dos anos o consumidor passou a exigir um produto padronizado e de melhor qualidade 

em função do seu objetivo de consumo, com isso os produtores vem exigindo cada 

vez mais um material de melhor qualidade genética. A baixa produtividade, a alta 

heterogeneidade dos plantios e os potenciais de novos usos para a erva-mate, 

levaram ao desenvolvimento do programa de melhoramento genético e do sistema de 

clonagem por miniestaquia. O melhoramento genético da cultura é recente, tendo-se 

iniciado a partir de 1974 na Argentina, e na década de 1990, no Brasil.  

A Embrapa Florestas realizou um programa de melhoramento genético da erva-

mate que iniciou no ano de 1988 com avaliação e seleção de procedências, progênies, 

indivíduos e clones. Em 1993 foi então concebido o programa de melhoramento com 

base nos testes de progênie realizados em 1988. Nos anos seguintes foram coletadas 

sementes de inúmeros municípios onde foram realizados testes de procedência e 

progênie, os resultados obtidos vêm subsidiando o programa de melhoramento da 

espécie, tendo em vista o comportamento do germoplasma em diferentes ambientes. 

Com base também nesses resultados, foi possível em 2010 registrar no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) uma cultivar gerada pela Epagri e 

Embrapa, a cultivar apresenta boa produtividade de massa foliar, constituindo-se 

numa das poucas fontes de sementes oriundas de testes de combinados de 

procedências e progênies, sendo uma alternativa ao material comercializado sem 

controle ou com baixo grau de melhoramento.  

Há mais trabalhos de melhoramento genético da erva-mate no Brasil, sendo 

eles: UCDB e UFMT desencadeiam plano de melhoramento no Mato Grosso do Sul 
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(COSTA et al, 2005); um plano no programa de melhoramento suave da erva-mate, 

conforme à situação de pequenos agricultores, é ofertada por Resende e Silva (1991). 

 

4 Conclusão 

Ante a virtude da multiplicidade e fortuna química da erva-mate, as 

universidades e núcleos de pesquisa do Brasil e do planeta têm composto vários 

projetos em relação à espécie. E existe no mercado mundial alta extensão de produtos 

incluindo insumos da erva-mate, especificamente na área de nutrimento e saúde 

humana, compreendendo patentes. A adição no comércio dos clones em progressão 

está prevista para o princípio de 2022. Mas, um passo fundamental demanda estar 

formado, isto é, a sua legalização em proporção de produtividade, nos distintos ramos 

ou sedes fornecedores de erva-mate. A aceitação em proporção pré-mercantil de 

produtividade e nas grandes sedes ervateiras é um passo fundamental para a 

conquista dos clones, objetivo de vendas e posição. (Wendling, 2016). 

Em termos de progresso genético, cabe focalizar que a conquista do programa 

prático do melhoramento de espécies perenes necessita, dentre outras condições, do 

conhecimento do germoplasma acessível com finalidade de a alcançar este interesse, 

em especial da diferença biológica entre espécies no gênero, entre populações, dentro 

de espécies e indivíduos. (Costa et al, 2005). 
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Resumo: A babosa (Aloe vera) é uma planta medicinal bastante conhecida e utilizada 
na medicina popular desde tempos antigos. Seus componentes metabólicos são 
comumente utilizados na produção de dermocosméticos e fármacos que atuam como 
hidratantes cutâneos, auxiliando na recuperação de enfermidades de pele, como 
queimaduras, inflamações e doenças crônicas de pele. O objetivo deste trabalho foi 
revisar as aplicações na Biotecnologia no melhoramento genético de babosa 
 
Palavras-chave: Babosa, Marcadores Moleculares, Transformação Genética. 
 

1 Introdução 

A biotecnologia pode ser definida como um conjunto de técnicas de 

manipulação de seres vivos ou parte destes, para fins econômicos. Esse conceito 

amplo inclui técnicas que são utilizadas em grande escala na agricultura desde o início 

do século XX. O conceito também abrange técnicas modernas de modificação direta 

do DNA de uma planta ou de um organismo vivo qualquer, de forma a alterar 

precisamente as características desse organismo ou introduzir novas características. 

Sendo assim, a biotecnologia é dividida em duas partes da sua existência, sendo a 

biotecnologia tradicional e a moderna respectivamente (Silveira et al., 2005). 

A biotecnologia moderna engloba OGMs, os organismos geneticamente 

modificados são organismos vivos, sejam eles plantas, animais ou microrganismos, 

cujo material genético foi alterado por meio de engenharia genética, seja pela 

introdução de sequências de DNA exógenas, que podem ser originárias de qualquer 

organismo vivo, inclusive de organismos filogeneticamente distantes à espécie a ser 

modificada, ou seja, também, pela inativação de genes endógenos (Terada et al., 

2002; Tozzini, 2004). A possibilidade de se manipular os genes e as células de 
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microrganismos, animais e plantas superiores tem revolucionado o futuro de diversas 

áreas da Ciência. A genética vegetal encontra-se entre essas áreas do conhecimento 

que atualmente estão passando por rápidas alterações e revisões de conceitos e 

métodos (Prioli, 1987; Borém & Santos, 2001). 

Existem diversos mecanismos para se obter resultados dentro da engenharia 

genética dos vegetais. Com a Biotecnologia, através de técnicas abrimos caminhos 

mais fáceis e viáveis para obtermos um conhecimento mais amplo e correto dos reais 

modos de modificação e utilização de organismos geneticamente modificados. 

Procedimentos que visam a questão de biossegurança dos manipuladores e dos 

manipulados são aplicados com rigorosidade, a fim de não ocorrer a perda de material 

ou contaminação. Os organismos transgênicos devem ser submetidos a seguros 

procedimentos de biossegurança, com destaque daqueles indivíduos que, porventura, 

possam vir a atentar contra a qualidade de vida, saúde dos consumidores ou causar 

malefícios ao meio ambiente (Valois, 2001). 

A Aloe vera (babosa) é uma planta medicinal que é utilizada há milhares de 

anos pela medicina tradicional. Ela é uma planta herbácea que se desenvolve em 

qualquer tipo de solo, mas tem uma adaptação melhor em solos arenosos e não 

necessita de muita água. A babosa pode ser aplicada in natura ou extraída para 

produção de produtos farmacêuticos, para diversas finalidades como queimaduras, 

anti-inflamatório, psoríase, entre outras (FREITAS, 2014). 

Portanto o objetivo do nosso trabalho é abordar o melhoramento genético 

vegetal aplicada na Aloe vera, analisando a aplicação de uma das técnicas da 

Biotecnologia, a Agrobacterium Tumefaciens, que podem contribuir nas modificações 

de plantas, elevando os índices de compostos biológicos e a geração de produtos 

através desse vegetal. 

 

2 Material e Métodos 

Os estudos foram desenvolvidos através de pesquisas de revisões 

bibliográficas entre os anos de 2001 a 2019. Foram realizadas pesquisas de artigos 

científicos em sites renomados, banco de dados como, Pubmed, Google acadêmico, 

Scielo. As palavras chaves que foram utilizadas na busca foram “babosa”, “Aloe vera”, 
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“biotecnologia no melhoramento”, “Agrobacterium tumefaciens”, “biotecnologia 

moderna”. 

 

3 Resultados e Discussão 

 A pauta que é levantada nos dias de hoje referente ao consumo e 

comercialização de vegetais geneticamente modificados, e sobre os danos que 

podem trazer tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, envolve controvérsias 

relacionadas a comunidade científica, governos e a população em geral. O foco é 

voltado para a Babosa (Babosa (L.) Burm. f.) que é considerada uma suculenta, 

pertencente à família Asphodelaceae, a qual é utilizada para a produção de diversos 

produtos, direcionado ao ramo de cosméticos e medicamentos. 

Atualmente cerca de 200 compostos químicos foram encontrados nele, dos 

quais cerca de 75 apresentam atividade biológica. As folhas de babosa têm efeitos 

antimicrobianos, imunomoduladores, antioxidantes, hepato-protetores e anticâncer. A 

principal limitação do seu uso é o fato de não ser uma planta auto polinizadora. Devido 

às poucas plantas descendentes, os métodos de micropropagação e transformação 

genética são cada vez mais usados. A micropropagação do Aloe é baseada no 

isolamento de explantes de células meristemáticas e no estímulo à formação de 

mudas por meio de organogênese direta (FREITAS, 2014). Estudos feitos em animais 

ou por meio de testes in vitro identificaram algumas substâncias como sendo 

parcialmente responsáveis pela atividade anti-inflamatória e cicatrizante e vários 

mecanismos foram propostos para explicar sua influência nesses processos. 

(FREITAS, 2014). 

A utilização de xarope contendo gel de A. vera na concentração de 50% 

proporcionou melhora clínica e de indicadores respiratórios funcionais em pacientes 

portadores de asma brônquica, sem que houvesse efeitos colaterais significativos. Os 

pacientes do grupo controle reduziram a utilização de outros medicamentos 

antiasmáticos e pôde-se demonstrar também que a nebulização do extrato de A. vera 

protegeu o paciente frente a hiper-reatividade brônquica provocada pela carbacolina 

(Rivas et al., 2004). 
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A Agrobacterium tumefaciens é um colonizador eficaz de superfícies de plantas 

durante interações patogênicas e não patogênicas, além de se associar a superfícies 

abióticas no ambiente do solo. A associação dessa bactéria com superfícies vegetais 

foi relacionada ao gene chamado Attachment (Att), que é considerado essencial para 

a ação da bactéria. Foi identificado que o gene Att é proveniente do plasmídeo pAt, o 

qual pode ser dispensável para a virulência. Uma mutação em um agrupamento Att 

podem ser sinônimos de efeito inibitório na fixação. Mais atualmente é reconhecido 

que esses genes Att não são os únicos responsáveis por esse apego da A. 

tumefaciens em um vegetal, levando em consideração as estruturas como flagelos, 

vários tipos de pili e vários polissacarídeos complexos que estão envolvidos nessa 

transferência de material genético (THOMSON, 2019). 

Levando em consideração todas as características da Aloe vera, ela é uma 

planta de extrema importância comercial e para a medicina tradicional. Assim como 

Freitas (2014) destacou, a Aloe vera não é uma planta auto polinizadora, sendo 

aplicado a micropropagação. Tendo isso em vista, é essencial o desenvolvimento de 

melhoramentos genéticos na babosa, visando maiores teores de substâncias 

aplicadas medicinalmente e melhorias em sua propagação e adaptação ao ambiente. 

Bandurska (2016) pontua que a Agrobacterium tumefaciens é uma ferramenta útil e 

eficaz da engenharia genética, de maneira que proporciona a possibilidade de 

obtenção de maiores teores de princípios ativos e metabólitos secundários que são 

amplamente empregados na medicina. Entretanto, o grande desafio é a dificuldade 

da infecção dessas plantas que muitas vezes podem apresentar resistência. 

 

4 Conclusão 

Segundo Takahashi (2009), a babosa na cicatrização de feridas, seus 

resultados são conflitantes e isto pode estar relacionado ao seu caráter hidrofílico dos 

componentes ativos que enfrentam dificuldade de atravessar as barreiras impostas 

pela pele, além disso, pode ser devido às diferenças na forma de extração dos 

princípios ativos ou nos métodos de armazenagem utilizados pelos pesquisadores. 

A padronização da utilização da Aloe Vera tem como objetivo utilizar e 

conservar suas características químicas para uma aplicação de maneira eficiente, ou 
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seja, fica evidente a enorme variedade de atividades que esta espécie pode oferecer, 

contudo, realizando estudos controlados e formas seguras de seu uso. 
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Resumo: A cultura do arroz (Oryza sativa) é uma das mais relevantes no mundo, 
representando mais da metade da ingestão calórica diária de pelo menos 1 bilhão de 
pessoas no mundo. Diversos programas de melhoramento já foram conduzidos para 
esta cultura, visando principalmente a melhoria na produtividade, qualidade dos grãos, 
resistência a doenças e a condições ambientais adversas. Neste trabalho, revisamos 
alguns dos principais pontos de inserção da Biotecnologia no melhoramento genético 
da cultura de arroz. 
 
Palavras-chave: Marcadores Moleculares, Oryza sativa, transformação genética. 
 

1 Introdução 

O arroz (Oryza sativa L.) é considerado um dos alimentos mais consumidos no 

mundo, sendo assim o mais importante cereal cultivado e principal componente da 

dieta básica da população mundial (JÚNIOR, 2008; JÚNIOR 2017). Este cereal pode 

ser classificado como uma planta da classe das monocotiledôneas (um embrião e um 

cotilédone), da divisão angiosperma e especificamente da família Poaceae 

(Gramineae) (BARBIERI et al, 2008; CONAB, 2015). De acordo com a CONAB (2015), 

a composição do arroz é constituída principalmente por carboidratos, proteínas, 

lipídios, vitaminas e minerais. A proporção dos nutrientes distribuídos no grão 

depende de alguns fatores, como a variação fenotípica, clima, qualidade do solo, 

fertilizante utilizado, processamento, armazenamento e cozimento. 

Nesse sentido, o principal produtor do arroz entre os países ocidentais é o Brasil 

(JÚNIOR, 2017), onde ele é consumido principalmente a forma de grãos inteiros, 

diferenciados pela forma de processamento pós-colheita, como arroz branco, arroz 

integral e arroz parabolizado. O arroz branco (especialmente a classe longo-fino) 

lidera no consumo da população no país, seguido do arroz parboilizado e por último o 
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arroz integral. Ademais, “... esta mudança de preferência pelo arroz tipo longo-fino 

impulsionou o desenvolvimento de pesquisas agronômicas e melhoramento genético 

do arroz com vistas a viabilizar o plantio deste grão também em terras altas” (CONAB, 

2015). 

Cabe ressaltar que essa cultura possui aproximadamente 22 espécies no total, 

sendo Oryza sativa a que foi submetida a domesticação e consequente processo 

evolutivo. Desta forma, a planta se adaptou às condições agroecológicas de cada 

ambiente, o que causou o surgimento de diversos tipos de arroz geneticamente 

divergentes. Concomitantemente, de acordo com Júnior (2017) métodos de 

melhoramento devem ser escolhidos corretamente para alcançar os ganhos genéticos 

desejados. Um método eficiente é a seleção recorrente, que aumenta a frequência de 

alelos favoráveis de uma característica alvo, produzindo genótipos superiores, porém, 

pode existir um limite imposto pelo esgotamento da variabilidade genética disponível. 

Com o uso da biotecnologia, e suas técnicas de biologia molecular e o uso da 

tecnologia do DNA recombinante ou engenharia genética é possível produzir plantas 

modificadas, mantendo as características da espécie (sem a destruição ou perda de 

genótipos valiosos) e ao mesmo tempo características favoráveis para seu cultivo e 

para o produtor. Nesse sentido, os principais objetivos do melhoramento genético 

consistem na resistência da planta a doenças e insetos, uma melhor adaptação ao 

estresse ambiental e uma melhoria da qualidade nutricional, assim, deseja-se obter 

uma cultura extremamente versátil (JÚNIOR, 2008). 

Por se tratar de uma cultura cultivada e consumida em todos os continentes, 

pode-se afirmar que o arroz possui um papel importante, tanto no aspecto econômico 

quanto social, na base da alimentação da população mundial. Com o aumento do 

número da população, é necessário que o índice de produção de arroz aumente, o 

que não vem acontecendo nos últimos anos, sendo que a área plantada com arroz se 

estabilizou em nível mundial desde 1980. Dessa forma, novas estratégias devem ser 

adotadas para que seja possível abastecer o consumo de arroz mundial nos atuais e 

próximos anos. 
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2 Material e Métodos 

O estudo em questão consiste em uma revisão bibliográfica com pesquisas 

realizadas em artigos, utilizando os periódicos: Scielo, US National Library of 

Medicine/ Nacional Institutes of Health (PubMed), Periódicos Capes, Web Of Science 

e Google Acadêmico. Utilizando uma estratégia de busca com as palavras-chave: 

Melhoramento Genético, Arroz, Marcadores Moleculares, Biotecnologia. 

 

3 Resultados e Discussão 

 O gênero Oryza tem sua origem e distribuição em várias partes do mundo, a 

espécie mais consumida no mundo a O. sativa tem seu centro de origem e dispersão 

localizado no continente asiático. As demais espécies do gênero possuem centros de 

origem distintos, localizados no continente asiático, africano, americano e australiano. 

Porém, pouco se sabe sobre a espécie silvestre que originou Oryza (BARBIERI et al, 

2008). 

Ainda segundo Barbieri (2008) estudos dataram os mais antigos resquícios de 

grãos de arroz na China, há cerca de 3 mil anos a.C. Se disseminando pelo continente 

asiático até chegar à Europa, onde se espalhou para o restante do mundo no período 

da colonização. O seu cultivo ocorre preferencialmente em áreas de irrigação 

constante, o que favorece o surgimento de infestações por plantas daninhas que 

apresentam características morfológicas e fisiológicas semelhantes a cultivar 

inviabilizando o uso de herbicidas seletivos, sendo este o problema de maior 

relevância nesta cultura (LILGE, et al.,2003). Na década de 1990, com o 

desenvolvimento da engenharia genética, surgiu a possibilidade de utilizar cultivares 

de arroz geneticamente modificado com resistência a herbicidas não-seletivos, como 

o amônio-glufosinate (NOLDIN, J.A. et al, 2004).  

O glifosato de amônio age como inibidor da enzima glutamina sintetase, que 

promove o acúmulo de amônio, a morte celular e consequentemente a morte da 

planta. O gene bar apresenta resistência aos herbicidas que possuem princípio ativo 

glifosato de amônio e codifica a enzima fosfinotricina-N-acetil transferase, utilizando 

como cofator a acetil-CoA, promovendo a acetilação do glifosato de amônio e fazendo-
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o perder a ação inibidora. Plantas geneticamente modificadas que possuem o gene 

bar, apresentam resistência quando pulverizadas com glifosato de amônio (LILGE, et 

al.,2003). O glifosato é um dos maiores grupos de herbicidas utilizados na produção 

de cultivares, assim, este foi outro importante estudo do grupo de resistência a 

herbicida em arroz. O gene de resistência nesse caso foi o CP4-EPSPS, com o 

promotor E35S. A proteína funcional produzida a partir da expressão deste gene é a 

5-enolpiruvilchicamato-3-fosfato sintase (JÚNIOR, 2008).  

Outro problema de grande relevância e que interfere diretamente na produção 

de grãos são as pragas, que se alimentam das áreas vegetativas e reprodutivas da 

planta, a principal forma de controle é o uso de agrotóxicos, que causam 26 milhões 

de envenenamentos humanos por ano. Desta forma, o melhoramento genético vem 

contribuindo para minimizar o uso de inseticidas, que através da manipulação gênica 

permite modificar o genoma, inserindo genes de microrganismos que tornam a planta 

resistente ao ataque de pragas. Dentre os microrganismos utilizados, a bactéria 

Bacillus thuringiensis (Bt) é a mais importante, sendo implantado em diversas culturas 

como tabaco, milho, algodão, soja e arroz. Tal gene é eficiente na produção de Cry 

pelas plantas, tornando-a resistente a lagartas, percevejos, besouros, entre outras 

pragas (JÚNIOR, 2008). 

Já na área nutricional, a principal contribuição da biotecnologia foi o “arroz 

dourado” (Golden Rice), ainda segundo Júnior (2008) assim chamado devido ao 

grande acúmulo de betacaroteno que além da presença da Vitamina A possui 

coloração dourada. O melhoramento foi realizado por pesquisadores suíços e 

alemães, sob o patrocínio da Fundação Rockefeller, Comunidade Europeia e do 

Instituto Tecnológico da Suíça, com o intuito de ajudar na deficiência de vitamina A 

que causa cegueira em países menos desenvolvidos como os da África. O produto foi 

originado através de uma multi-transformação na qual três genes/enzimas (fitoeno-

sintase é codificada pelo gene PSY e licopeno-sintase é codificada pelo gene LCY, 

ambos isolados de Narcissus pseudonarcissus, fitoeno-desnaturase é codificada pelo 

gene CRTI isolado de Erwinia uredovora. 

 

 



 

 
CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE 

REVISTA DA SEMANA TECNOLÓGICA 
EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
ANO V – NÚMERO 05 - 2021 

 
 

  97 

 

4 Conclusão 

O arroz é uma importante fonte de alimento no mundo inteiro e as contribuições 

da biotecnologia são de extrema importância, tanto na parte ambiental minimizando o 

uso de defensivos químicos e diminuindo os riscos de contaminação humana direta 

ou através de solos e corpos d'água contaminados, quanto para melhoramento na 

alimentação, com cultivares biofortificados que podem contribuir para a nutrição de 

pessoas de países menos favorecidos. Muito já vem sendo estudado e aplicado, mas 

existe um amplo caminho a ser percorrido e descoberto em busca de plantas mais 

resistentes, que produzem mais em menores áreas de plantio e a potencialização na 

nutrição mitigando a fome que afeta grande parte da população mundial. 
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Resumo: O melhoramento genético é a base para o desenvolvimento de espécies 
vegetais adaptadas, mais produtivas, nutritivas e resistentes a estresses bióticos e 
abióticos. Desde o início da agricultura, os seres humanos têm selecionado plantas 
com as características de maior interesse para cultivar nas gerações seguintes. No 
entanto, com o advento da genética e teoria da evolução, esta área da ciência 
transformou-se, levando às revoluções agrícolas que possibilitaram o crescimento da 
população humana. Mais recentemente, com o advento das modernas técnicas de 
biotecnologia, o melhoramento genético sofreu mais uma mudança, permitindo que 
os processos de melhoramento sejam mais rápidos e objetivos, além de ultrapassar 
as barreiras da compatibilidade reprodutiva para a incorporação de novas 
características às culturas. Este trabalho faz um breve relato da evolução das técnicas 
empregadas no melhoramento genético vegetal. 
 
Palavras-chave: Biotecnologia, Melhoramento Genético Clássico, Tecnologia do 
DNA Recombinante, Transformação Genética Vegetal. 
 

1 Introdução 

Com o crescimento populacional avançando de forma acelerada, 

consequentemente, uma maior demanda de alimentos para toda essa população 

também se fará necessária (AMABILE, 2018). De acordo com as Nações Unidas (UN, 

2014), a população mundial em 2050 será superior a 9,5 bilhões de pessoas, isto é 

cerca de 2 bilhões a mais do que no ano de 2019 onde a estimativa era de 7,7 bilhões 

de habitantes (UN). Por isso, alternativas de como aumentar a produção de alimentos 

despertaram preocupações em todo o mundo.  

A expansão de terras para plantio e cultivo de alimentos é bastante restrita 

segundo a FAO (2014), uma vez que cerca de 90% da área agrícola que ainda pode 

ser expandida em todo mundo está centrada em países da América Latina e África-

Subsaariana, e em países como China e EUA não se há mais áreas para expansão 
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da produção agrícola. Com a dificuldade da expansão das áreas de plantio o 

melhoramento genético de plantas vem à tona para aumentar a produção de 

alimentos, além de melhorar o padrão de nutrição da população (AMABILE, 2018). O 

melhoramento visa obter genótipos superiores, mas a expressão desses genótipos, 

que são os fenótipos, depende, entre outros, do ambiente em que este genótipo está 

inserido (AMABILE, 2018). Os principais objetivos do melhoramento são conferir as 

plantas resistência a doenças e pragas e resistência a condições adversas de solo e 

clima, fazendo com que certas cultivares possam ser cultivadas em mais locais 

(AMABILE, 2018).  

A matéria-prima utilizada para o melhoramento convencional é a variabilidade 

ou diversidade genética existente do cruzamento de uma espécie ou entre espécies. 

Com o avanço da ciência na área de biotecnologia e engenharia genética surge a 

introdução de genes de espécies diferentes, sejam elas relacionadas ou não, em 

plantas a fim de atribuir a elas características e objetivos muito específicos. Entre as 

diversas técnicas biotecnológicas extremamente úteis ao melhoramento de plantas 

podemos citar a cultura de tecidos, a fusão de protoplastos, os marcadores 

moleculares e a transgenia (AMABILE, 2019) Este trabalho tem por objetivo 

apresentar o surgimento do melhoramento vegetal e a evolução das técnicas que 

foram e são aplicadas neste processo. 

 

2 Material e Métodos 

 Para a realização deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica a partir 

de livros e artigos relacionados ao tema de melhoramento genético de plantas obtidos 

de revistas, fundações como EMBRAPA e de pesquisadores da área. 

 

3 Resultados e Discussão 

 Diferentemente do que as pessoas pensem, o melhoramento genético vegetal 

é uma atividade milenar, e os métodos seletivos realizados pelos agricultores, foram 

precursores importante para o desenvolvimento dos primeiros procedimentos de 

cultivo de plantas. Desde as primeiras domesticações de plantas, os agricultores já 

reconheciam plantas com melhores características e guardaram as sementes delas 

para o plantio de novas safras.  
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É de grande importância salientar que quando discutimos sobre a origem do 

melhoramento genético de plantas, devemos lembrar quais foram os dois grandes 

pesquisadores que trouxeram a temática à tona: Charles Darwin (1809- 1882) e 

Gregor Mendel (1822 – 1884) (MACHADO, 2014). Darwin, em 1859 publicou seu livro 

a Origem das Espécies, apresentando sua teoria sobre o processo de evolução das 

espécies através da seleção natural, onde as mudanças ocorreriam através do tempo 

com a herança herdada de seus parentais (MACHADO, 2014). Mendel por sua vez, 

elaborou as leis da segregação, onde segundo ele, algumas características são 

determinadas por um par de fatores de origem parentais, herdados através de 

gametas de forma aleatória, criando os princípios da hereditariedade a partir de 

estudos realizados utilizando ervilhas. Foram seus estudos que possibilitaram o 

desenvolvimento das leis da herança genética que no início do século XX, começaram 

a ser aplicadas ao melhoramento de plantas (MACHADO, 2014). 

A partir da aplicação das leis da herança genética ao melhoramento de plantas, 

iniciou então o desenvolvimento e aplicação do melhoramento genético convencional, 

onde eram realizados estudos de variabilidade e planejamento de cruzamentos, 

possibilitando a seleção das plantas melhoradas (MACHADO, 2014). A partir de 

pesquisas realizadas no final da década de 1920, os pesquisadores conseguiram 

desenvolver técnicas de indução de mutação associadas a seleção in vitro, através 

da exposição das plantas a raios-X e outros agentes mutagênicos, facilitando então a 

indução de variabilidade genética, possibilitando a seleção e a propagação de 

mutantes promissores (AMABILE, 2018). 

A partir da descoberta da natureza química do material genético e decifração 

do código genético em torno dos anos de 1960, ocorreram marcos muito importantes 

para a evolução das técnicas de melhoramento genético vegetal, pois através das 

descobertas e da biotecnologia, houve um notório desenvolvimento de métodos para 

uso de técnicas de biologia molecular para manipulação do material genético 

(OLIVEIRA, 2012). Com maior conhecimento sobre os genes, a biotecnologia aplicada 

ao melhoramento genético vegetal é utilizada em larga escala desde o início do século 

XX, onde inclui técnicas de cultura de tecidos, fixação biológica de nitrogênio e o 

controle biológico de pragas. Na atualidade, existem técnicas modernas que permitem 
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a modificação direta na molécula de DNA, ligadas diretamente a expressão, 

silenciamento ou introdução no material genético para aproveitamento de 

características genéticas de interesse nos organismos (OLIVEIRA, 2012). 

A técnica de mais notória importância para o melhoramento genético vegetal, 

foi de fato, a técnica de transferência e modificação genética direta, mais conhecida 

como a tecnologia do DNA recombinante. O DNA recombinante é realizado a partir da 

indução de um fragmento de DNA exógeno em uma pequena molécula replicante que 

amplificará o fragmento, resultando na produção de um clone molecular do DNA 

inserido (OLIVEIRA, 2012). A introdução de DNA recombinante nas plantas tem um 

enorme potencial para a agricultura, produzindo safras mais abundantes e nutritivas 

que sejam resistentes a estresses ambientais como pragas de insetos, doenças, frio 

e seca. Plantas férteis de algumas espécies podem ser geradas a partir de uma célula 

transformada única, desta maneira um gene introduzido numa célula de planta pode 

no final ser transmitido à progênie através da semente em gerações sucessivas 

(OLIVEIRA, 2012). 

Com esses avanços na área da genética e biologia molecular, principalmente 

a descoberta da tecnologia do DNA recombinante, foram então desenvolvidos os 

organismos geneticamente modificados (OGMs), que são organismos vivos em que o 

material genético foi alterado através de técnicas de engenharia genética para 

apresentarem características de interesse. Essas características podem ser: 

resistência a insetos, herbicidas, resistência a doenças, tolerância à seca e conteúdo 

nutricional (OLIVEIRA, 2012). 

Através da descoberta da tecnologia do DNA recombinante, da reação em 

cadeia da polimerase (PCR), do sequenciamento automático do DNA e das modernas 

técnicas de genotipagem, foram desenvolvidas técnicas para a obtenção dos 

marcadores genéticos moleculares e que são aplicadas como ferramentas auxiliares 

em diferentes etapas do melhoramento genético vegetal (AMABILE, 2018). A partir da 

aplicação de todas essas técnicas de melhoramento genético vegetal tem efeito direto 

nos avanços na agricultura, reduzindo a dependência de inovações mecânicas e 

químicas, aumento da produtividade, redução dos custos, menor impacto ao meio 

ambiente, possibilidade da criação de espécies por meio da transferência de genes 
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entre duas espécies diferentes, desenvolvendo uma nova planta com características 

de interesse econômico. 

 

4 Conclusão 

As técnicas de melhoramento vegetal são milenares, entretanto o crescimento 

populacional fez com que o melhoramento virasse foco de pesquisas e avanços 

tecnológicos na área de biotecnologia a fim de conseguir suprir a grande demanda de 

alimentos que a acompanhará além de agregar valor a alimentos para as populações 

de baixa renda que não consegue acesso a uma alimentação de qualidade e variada. 

A evolução dessas técnicas possibilitou a geração de plantas de uma forma mais 

eficaz e precisa. O principal marco desses avanços na área biotecnologia foi a 

descoberta da tecnologia do DNA recombinante, que gerou o início no 

desenvolvimento dos organismos geneticamente modificados (OGMs), que 

atualmente é o tipo mais conhecido de melhoramento aplicado a plantas pois com ele 

é possível inserir características específicas a elas com diferentes objetivos. Eles 

estão relacionados a controle de pragas e doenças, crescimento de espécies em 

diferentes tipos de clima e solo, produção de alimentos nutritivos e aumento de 

produtividade. Dessa forma se torna possível produzir mais, em menor espaço, 

utilizando menos aplicações químicas para controle de pragas e doenças, produzir 

alimentos seguros e mais nutritivos a toda a população, diminuindo os impactos 

ambientais e assegurando alimento a toda população que está por vir. 
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Resumo: O arroz (Oryza sativa) é uma das culturas agrícolas mais relevantes no 
mundo. No Brasil, estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os principais 
produtores, embora alguns estados da região Nordeste também mereçam destaque. 
Diversos programas de melhoramento já foram conduzidos para esta cultura no país, 
visando principalmente a melhoria na produtividade, qualidade dos grãos, resistência 
a doenças e a condições ambientais adversas. Neste trabalho, revisamos alguns dos 
principais pontos de inserção da Biotecnologia no melhoramento genético da cultura 
de arroz irrigado no Brasil. 
 
Palavras-chave: Biotecnologia, Oryza sativa, Marcadores Moleculares, 
Transformação Genética. 
 

1 Introdução 

A produção de arroz (Oryza sativa) possui grande importância para a 

alimentação mundial, sendo este cereal um dos mais consumidos do mundo (LUCCA 

et al., 2006). Cultivado em todos os continentes, tem na Ásia a maior concentração de 

cultivo, com destaque para a China, Índia, Indonésia, Vietnã e Tailândia, responsáveis 

por 30,2%, 21,3%, 8,2%, 5,6% e 4,5% da produção mundial, respectivamente 

(INSTITUTO CEPA/SC, 2010). 

No Brasil, é um dos alimentos que compõem a cesta básica, constituindo-se 

em uma das principais fontes de calorias do brasileiro. Em decorrência disso, 

desempenha papel estratégico na solução de questões de segurança alimentar 

(SOSBAI, 2010). 

Dentre as regiões produtoras destaca-se o sul do País, com os estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina representando cerca de 73,5% da produção nacional, 

fato este considerado um estabilizador para o mercado brasileiro, bem como uma 

garantia de suprimento desse cereal à população. Uma característica muito 
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importante desses dois estados é o fato de o cultivo ser feito quase que 

exclusivamente na forma irrigada, obtendo produtividade superior à do sequeiro 

(SOUZA, 2012). 

O cultivo do arroz irrigado no Nordeste é feito ao longo do rio São Francisco, 

em Pernambuco, Alagoas e Sergipe; nas microrregiões do Baixo Jaguaribe e Iguatu 

no Ceará; ao longo do Rio Parnaíba no Piauí e Baixada Ocidental Maranhense no 

Maranhão. Na Paraíba, concentra-se no perímetro irrigado de São Gonçalo, no 

município de Sousa (RANGEL, 1999)  

O objetivo do trabalho se baseia em averiguar os benefícios do programa de 

melhoramento genético no arroz em algumas regiões do Brasil utilizando artigos de 

pesquisas científicas. 

 

2 Material e Métodos 

 A pesquisa foi realizada durante o período de 20 a 23 de setembro de 2020. Os 

principais marcadores utilizados foram “melhoramento genético do arroz”, 

“melhoramento genético do arroz irrigado”, “arroz biotecnologia” e “aumento de nível 

nutricional de arroz”. Os artigos foram obtidos pesquisando os marcadores no SciELO 

e Google acadêmico, e separados de acordo com a relevância da pesquisa sobre o 

melhoramento genético do arroz no Brasil. Alguns artigos também foram retirados a 

partir das referências de outros. 

 

3 Resultados e Discussão 

 Ao final da pesquisa encontramos um histórico das diversas melhorias 

genéticas que o arroz irrigado sofreu ao longo dos anos no Brasil. Por ser de origem 

tropical, na região do Rio Grande do Sul o arroz sofria muito com o frio. Oliveira Neto 

(2015), conduziu um experimento para estimar o progresso no potencial de 

rendimento de grãos do arroz irrigado no RS. Para tal foram coletados dados dos 

ensaios de rendimento finais dos programas de melhoramento do IRGA e da 

Embrapa, contemplando ensaios avançados, regionais ou de avaliação do valor de 

cultivo e uso (VCU) a partir da safra 1982/83 até 2010/11. Ao final do experimento, 

concluiu-se que a contribuição da pesquisa de melhoramento genético para elevação 
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do potencial de produtividade do arroz irrigado no Rio Grande do Sul é estimada em 

2,6% para genótipos de ciclo precoce e 2,2% ao ano, para genótipos de ciclo médio. 

Na região nordeste, o arroz também foi trabalhado em forma de aumentar a 

produtividade. Apesar do arroz irrigado do Nordeste representar apenas 4% da área 

plantada e da produção do Brasil ele tem grande importância do ponto de vista social 

e econômico, pois na região predominam pequenos agricultores. Segundo Rangel, 

1999, por ser uma cultura que independe das variações climáticas, principalmente da 

ausência de chuvas por longos períodos tão comuns nesta região, o arroz irrigado 

funciona como elemento agregador e fixador do homem à terra, evitando com isso o 

êxodo rural e garantindo o sustento de inúmeras famílias nordestinas.  

Rangel, em 1999, realizou um trabalho para obtenção de cultivares de alta 

produtividade, com grãos que possuam boas qualidades industriais e culinárias. A 

principal estratégia utilizada para a consecução deste objetivo consistiu na avaliação 

e seleção de linhagens criadas pelos programas de melhoramento do Instituto Rio-

Grandense do Arroz, Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina, 

Instituto Agronômico do Paraná, Instituto Agronômico de Campinas, Embrapa Arroz e 

Feijão e Centro Internacional de Agricultura Tropical. Durante o período de 15 anos 

de programa, foram conduzidos 321 ensaios e avaliadas cerca de 1.884 linhagens. O 

lançamento de novas cultivares para plantio é o principal indicador da eficiência de 

um programa de melhoramento genético e neste experimento, Rangel e sua equipe 

conseguiu lançar seis das doze cultivares de arroz irrigado recomendadas para plantio 

obtidas no experimento em nome da Embrapa Semiárido, sendo destas, uma possui 

a característica de alta produtividade, a Metica 1. 

Alves (2018) conduziu um estudo para averiguar os ganhos de resistência a 

doenças fúngicas do arroz irrigado pelo melhoramento genético realizado durante o 

período de 1997 até 2017, organizado pelo Programa de Melhoramento Genético de 

Arroz de Terras Altas de Minas Gerais. O experimento continha um estudo relacionada 

a 124 linhagens dos ensaios de valor de cultivo e uso do Programa de Melhoramento 

Genético de Arroz de Terras Altas da Universidade Federal de Lavras. Durante o 

período foram avaliadas três das principais doenças fúngicas na cultura do arroz, 

sendo elas: Brusone de Pescoço (Magnaporthe oryzae), Escaldadura (Monographella 
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albescens) e Mancha de Grãos (Complexo de patógenos). O Programa de 

Melhoramento Genético de Arroz de Terras Altas de Minas Gerais se mostrou eficaz 

no controle destas doenças. Anos de cruzamento conseguiu se mostrar eficaz na 

herdabilidade da resistência a brusone de pescoço, escaldadura e mancha de grãos. 

 

4 Conclusão 

Os artigos apresentam quantitativo relevante de resultados positivos, 

enaltecendo a eficácia do programa de melhoramento de arroz irrigado no Brasil, mais 

especificadamente na região do Rio Grande do Sul até o ano de 2020. 
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Resumo: O babaçu (Attalea speciosa Mart. Ex Spreng) é o fruto de uma palmeira 
oleaginosa nativa do Brasil. Em todo o seu processo de desenvolvimento, o babaçu 
produz uma série de componentes benéficos que podem ser aproveitados de diversas 
formas pelo ser humano, seja como fonte de alimento, construção de casas, 
ornamentação, aplicação na indústria farmacêutica e cosmética, até na indústria de 
biocombustível utilizando a biomassa do babaçu como fonte produtora de energia e 
carvão vegetal. Todos esses recursos demonstram a sua importância e potencialidade 
econômica, principalmente nos estados do Piauí e Maranhão, onde é utilizado de 
forma extrativista e como forma de subsistência nas comunidades locais. O objetivo 
deste trabalho foi revisar as aplicações na Biotecnologia no melhoramento genético 
do babaçu. 
 
Palavras-chave: Attalea speciosa, Marcadores Moleculares, Transformação 
Genética. 
 

1 Introdução 

Miranda et al. (2001) destaca uma característica importante do babaçu, que é 

a produção de frutos ao longo de todo o ano, dos quais se utilizam os principais 

componentes: epicarpo, mesocarpo, endocarpo e amêndoa (semente). Apesar de 

todos esses aproveitamentos, ainda falta aplicações de recursos tecnológicos para 

explorar seu potencial e pesquisas genéticas para entender como ela reage as formas 

de extrativismo e manejos atuais. Mesmo com essa carência de recursos e pesquisas 

genéticas, o babaçu constitui hoje uma fonte de emprego e renda para milhares de 

famílias, principalmente no Meio-Norte do Brasil (FAPEPI, 2010). 

A falta de estudos científicos sobre o babaçu faz com que este seja explorado 

de forma rudimentar. O conhecimento sobre essa palmeira pode abrir caminhos para 

levantamentos de técnicas de preservação, manejo, estudos genéticos e possibilidade 
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de exploração de forma sustentável, que não comprometa seu desenvolvimento no 

habita natural. Surge então a necessidade de se obter informações sobre a 

constituição genética, informações essas que são essenciais para entender a 

estruturação genética dessa população nativa e então desenvolver métodos de 

preservação, manejo e reprodução da palmeira. Para isso, o uso de marcadores 

genéticos é amplamente utilizado na conservação de recursos genéticos florestais, 

como na medição da diversidade genética em populações naturais e manejadas, 

estimativas de fluxo gênico ou taxa de migração e caracterização do sistema 

reprodutivo (Glaubitz e Moran, 2000). Em observância aos recentes esgotamentos de 

recursos florestais, esses estudos genéticos são fundamentais para conhecer os 

efeitos da exploração sobre a diversidade dessas populações e encontrar novas 

formas de exploração mais viáveis e novas aplicações biotecnológicas na indústria 

alimentícia, farmacêutica, cosmética e de energia. 

Frente a isso, o objetivo desse estudo de caso bibliográfico foi conhecer a 

diversidade genética da Attalea speciosa (babaçu), a importância de pesquisas 

genéticas para sua exploração e suas aplicações biotecnológicas desde a indústria 

alimentícia até a produção de energia. 

 

2 Material e Métodos 

 O presente resumo expandido é resultado de um estudo de caso bibliográfico, 

utilizando-se de recursos da literatura e pesquisas científicas, como artigos, 

periódicos, revistas científicas e bancos de dados: Google Scholar, Repositórios, 

Informativos Científicos da FAPEPI. Para desenvolvimento do estudo, utilizou-se 

artigos dos anos entre 1985 e 2020, com as seguintes palavras-chave: melhoramento 

genético, diversidade genética, Attalea speciosa, babaçu, exploração, aplicações 

biotecnológicas. 

 

3 Resultados e Discussão 

 Segundo a EMBRAPA (1985) e Moura (2013), alguns autores especialistas 

possuem dificuldades em fazer a separação de alguns gêneros e espécies da família 

Arecaceae/ Palmae, onde se insere o gênero da Attalea speciosa. Essas dificuldades 
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estão relacionadas às diferentes morfologias dos estames de certos gêneros, 

tamanho do seu material botânico e o transporte e manutenção feito em herbários. 

Geralmente, a família das palmeiras possui características de troncos altos e não 

ramificados, com crescimento lento, possuem folhas com dois tipos de camadas 

superficial, epiderme e hipoderme (HORNET et al. 2009). Outra característica dessa 

família é a utilização de seus diversos recursos como fonte na economia, 

principalmente na alimentação, por meio de seus frutos, como o coco (Cocos nucifera) 

e o palmito (Phoenix dactylifera), que são exemplos dos usos mais comuns (HUNTER; 

BRYSTIAKOVA, 2004).  

Entre as espécies da família Aracaceae, destaca-se a Attalea speciosa 

(babaçu), presente em várias partes da América do Sul, Bolívia e semiárido nordestino 

brasileiro, em destaque para Maranhão, Piauí e Ceará (ARAÚJO, et al. 2016). 

Segundo Calick (1998), é uma das espécies mais indicadas para estudos 

etnofarmacológicos devido ao seu desenvolvimento nos territórios e sua diversidade 

com recursos terapêuticos. Possui sementes ricas em substâncias oleaginosas, 

caracterizado pelo ácido láurico, como principal componente (SOUZA et al. 2010). As 

sementes possuem comprimento maior que a largura, o endocarpo possui fibras que 

armazenam o embrião perto do poro de germinação (NEVES, et al. 2013) e (DA 

CONCEIÇÃO NEVES et al. 2013). 

Um estudo realizado pela UFPI (Universidade Federal do Piauí), coordenado 

pelo autor Kaesel Damasceno, membro da Embrapa e colaboradores, objetivou 

analisar os efeitos do manejo na estrutura genética de populações naturais de babaçu 

no Estado do Piauí, utilizando polimórficos amplificados. Selecionou-se três 

populações de babaçu coletadas sob diferentes formas de manejo e analisadas em 

reação de cadeia da polimerase para 20 primers RAPD. O estudo revelou um alto 

polimorfismo entre os genótipos das amostras de babaçu, a diversidade genética da 

população não perturbada foi maior do que a da população onde o gerenciamento da 

coleta dos frutos era mais intensivo. Dependendo da magnitude, a retirada de frutos 

com manejo intenso em populações pode alterar os níveis de diversidade genética, 

causando erosão genética. 
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A etnofarmacologia tem a função de promover produtos a partir de plantas, 

principalmente em populações que possuem difícil acesso a medicamentos. Estudos 

realizados por Sasnowska e Balsev (2009) sobre palmeiras americanas, relatam 106 

espécies de uso medicinal, sendo a semente do babaçu com 19 indicações 

terapêuticas diferentes. Quanto à atividade antioxidante, outro estudo realizado por 

Silva et al. (2017) com o mesocarpo do fruto do babaçu, relatou a presença de pro-

antocianidinas, com capacidade de combater radicais livres. Esse mesmo estudo 

também relatou que o total de compostos fenólicos do mesocarpo do babaçu é maior 

do que de outras palmeiras da família Arecaceae. Essa atividade antioxidante pode 

ser avaliada utilizando-se métodos químicos, como o DPPH e FRAP, sendo o DPPH 

o mais fácil e rápido de avaliar a atividade antioxidante. Quanto à atividade 

antimicrobiana, estudos realizados por Barroqueiro et al. (2016), mostraram uma alta 

atividade antibacteriana do mesocarpo do babaçu. O extrato etanólico retirado da 

farinha do mesocarpo inibiu o crescimento de três das cinco bactérias utilizadas nos 

testes, sendo efetivo contra bactérias gram-positivas como Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Outros 

estudos realizados por Oliveira et al. (2016), mostraram resultados significativos com 

óleo de babaçu sobre diversas linhagens de bactérias. A atividade citotóxica foi 

avaliada em estudos realizados por Nascimento et al. (2014), com extrato aquoso da 

farinha do mesocarpo do babaçu na indução de macrófagos através da mediação de 

ácido nítrico, peróxido de hidrogênio e liberação do fator de necrose tumoral. Os 

resultados mostraram a capacidade do mesocarpo no tratamento de tumores a partir 

do aumento da produção de (NO), TFN e H2O, ativando macrófagos e induzindo a 

produção de metabólitos inflamatórios e citotóxicos. Outros estudos de realizados por 

Amorim et al. (2006) mostraram a capacidade do mesocarpo do babaçu em reparar o 

tecido cutâneo. Em estudos mais recentes, o mesmo autor explorou as propriedades 

cicatrizantes do mesocarpo da A. speciosa no tecido pleural, não obtendo resultados 

significativos, como os resultados obtidos por Batista et al. (2006), que mostrou a 

capacidade cicatrizante do babaçu no tecido estomacal. Já Torres et al (2018), em 

seus estudos, demonstrou o efeito anti-ulcerogênico do extrato do babaçu no 

tratamento de úlceras em ratos tratados com o extrato, evidenciando que o mesocarpo 
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protegeu contra necrose e fibrose durante a úlcera péptica. Todos esses potenciais 

biotecnológicos apresentados se devem a composição fitoquímica da espécie Attalea 

speciosa e dependendo da metodologia utilizada para extração, quantificação e 

análise, o babaçu apresentará uma variada bioatividade. 

Segundo Teixeira (2005), o fruto da Attalea Speciosa é uma das principais 

culturas que possui grande potencial para gerar biomassa, mas que não possuem 

investimentos para desenvolver todo esse potencial. O babaçu é uma das alternativas 

para obtenção de energia, devido a sua quantidade de subprodutos gerados que 

podem ser utilizados como biomassa. Essa energia pode ser gerada por vias 

termoquímicas ou por conversão biológica, sendo uma possibilidade de agregar valor 

ao babaçu e tornando-o uma alternativa diante das buscas de novas fontes renováveis 

para produção de energia limpa (GOMEZ, 2002). 

 

4 Conclusão 

Através do estudo bibliográfico realizado, foi possível identificar a diversidade 

da Attalea speciosa, a importância dos estudos genéticos que buscam conhecer sua 

estruturação para desenvolver um manejo adequado e manter sua diversidade, além 

de conhecer as consequências causadas por meio do manejo inadequado dos seus 

recursos. Além disso, o estudo mostrou potenciais aplicações do babaçu na 

alimentação (palmito, semente) e aplicações biotecnológicas e farmacológicas, 

principalmente em relação ao uso da semente e do mesocarpo do fruto da palmeira 

que aplicados à farmacologia e estudos mais abrangentes de caracterização química 

e físico-química desses componentes, pode-se obter resultados mais promissores de 

outras aplicações desses componentes do babaçu. 
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Resumo: A cultura do milho (Zea mays) é uma das mais importantes no Brasil e no 
mundo. Diversos programas de melhoramento já foram conduzidos para esta cultura, 
visando principalmente a melhoria na produtividade, qualidade dos grãos, resistência 
a doenças e a condições ambientais adversas. Neste trabalho, revisamos alguns dos 
principais pontos de inserção da Biotecnologia no melhoramento genético da cultura 
de milho associado à tolerância à seca. 
 
Palavras-chave: Biotecnologia, Marcadores Moleculares, Zea mays. 
 

1 Introdução 

O cultivo de milho apresenta importância crescente em várias regiões do Brasil 

e do mundo. Colocar em disponibilidade genótipos produtivos e com características 

de tolerância a estresses abióticos, especialmente ao estresse hídrico de seca, é um 

desafio contínuo para os programas de melhoramento, pois seca é a maior fonte de 

instabilidade do rendimento de grãos de milho em áreas tropicais (DURÃES, 2004). 

Segundo Rahman (2011), a planta de milho é uma cultivar muito sensível à 

seca em estágios reprodutivos e de desenvolvimento, e a reprodução para melhorar 

a tolerância ao estresse hídrico tem sido um desafio. A produtividade das safras 

depende em grande parte da disponibilidade de um sistema genético e ambiental 

equilibrado. Existem vários desafios e problemas relacionados especialmente por 

fatores abióticos. Incluindo a escassez de recursos hídricos, aquecimento do clima e 

práticas agrícolas não melhoradas. 

De acordo com Cooper (2014) os melhoristas de plantas que trabalham em 

ambientes propensos à seca, apesar da literatura sobre tolerância à seca ser 

interessante, o foco do criador está principalmente em compreender e utilizar a 
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variação genética para características que impactam rendimento e pode levar a 

melhorias de rendimento na agricultura em condições de seca a curto e longo prazo. 

 O objetivo do estudo em questão é fornecer uma visão da melhoria genética 

aplicada a cultivar de milho para a tolerância a seca, explicitando diferentes ações 

tomadas por melhoristas para obtenção de resultados promissores ao intuito outrora 

citado. 

 

2 Material e Métodos 

O estudo em questão consiste em uma revisão bibliográfica com pesquisas 

realizadas em artigos, utilizando os periódicos: US National Library of Medicine/ 

Nacional Institutes of Health (PubMed) e Google Acadêmico. Utilizando uma 

estratégia de busca com as palavras-chave: Melhoramento Genético, Milho, 

Marcadores Moleculares, Tolerância a seca. 

 

3 Resultados e Discussão 

 São muitos os genes responsáveis pelo controle desta característica, que varia 

pela intensidade do déficit hídrico, além da herdabilidade desses genes ter baixas 

possibilidades de ocorrer e vir a tornar uma espécie de milho tolerante à seca 

(TEJEDA, 2019). Para ser feito uma seleção de espécies tolerantes, é necessário 

avaliar alguns caracteres secundários da planta. Muitos estudos descrevem o período 

de florescimento como o de maior sensibilidade das plantas, este que por sua vez é 

um fator limitante da produção de grãos podendo ocasionar até mesmo a esterilidade. 

Contudo a seleção de espécies com um genótipo capaz de produzir grandes 

quantidades de espigas por planta e com alto número de grãos é um dos caracteres 

buscados como organismo resistente ao estresse hídrico. O melhoramento genético 

deve buscar reduzir as diferenças de produção de uma espécie resistente nos 

períodos de chuva e de estiagem, fazendo com que a produção seja uniforme em 

ambos os períodos (BÄNZINGER et al. (2000) apud PATERNIANI, 2019). 

 O Brasil por se tratar de um país de clima tropical, possui uma grande 

necessidade de tecnologias de produção de milho que sobrevivem às altas 

temperaturas e aos baixos níveis pluviométricos no período das geadas. Segundo 
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Paterniani et al. (2019) o Instituto Agronômico de Campinas foi o pioneiro na busca 

por híbridos tolerantes, criando programas de estudos que trouxeram informações que 

serviram como base para outros estudos aplicados e para programas futuros de 

melhoramento genético. 

No estudo de Guimarães (2012), foi avaliado o desempenho de linhagens 

híbridas derivadas do cruzamento entre linhagens da Embrapa e linhagens do 

CIMMYT em ambientes com e sem estresse a seca. As linhagens apresentaram 

variabilidade entre seus genótipos, contudo sua classificação foi pouco influenciada 

pelos fatores hídricos do ambiente com e sem estresse hídrico, sendo assim 

vantajoso, uma vez que linhagens que apresentam desempenho e produtividade em 

estresse hídrico, também apresentam alto potencial em um ambiente sem estresse. 

Resultados obtidos por Rahman (2011) foi possível a identificação e 

mapeamento de 22 QTLs (“Quantitative Trait Loci”) para características relacionadas 

a tolerância à seca no genoma do milho. O mapeamento desses QTL utilizando 

marcadores moleculares permite a dissecção genéticas dessas características de 

interesse, podendo assim ajudar o melhorista a selecionar essas caracterisiticas de 

forma mais eficaz. 

Conforme Rabara (2014), que realizou um estudo de revisão sobre as 

abordagens moleculares utilizadas na identificação de funções em fatores de 

transcrição, sendo as duas principais mencionadas para a geração de linhagens 

mutantes a de superexpressão e o método de knockouts/knockdowns , utilizando de 

RNA de interferência. A ferramenta de superexpressão por sua vez utiliza de 

promotores fortes para induzir uma expressão de um gene e apresentando um 

fenótipo visível. Por outro lado, knockouts/knockdowns é uma forma de análise mais 

rápida e barata, contudo resultam em uma inibição temporária do gene. Nesse mesmo 

estudo foi possível concluir que uma abordagem para melhorar a tolerância da cultura 

de milho a estresses abióticos como a seca é identificar genes que desempenham um 

papel de resposta a esse estresse e manipular sua expressão na planta. Nos últimos 

anos, vários artigos foram publicados se concentrando na análise de fatores de 

transcrição que melhoram as respostas das plantas à tolerância à seca, sendo 

evidenciado assim sua importância promissora. O rápido desenvolvimento de novas 
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tecnologias de sequenciamento está permitindo a obtenção de métodos mais 

eficientes para análises desses fatores de transcrição.  

Ainda em estudos aplicados, Tejeda (2019) conclui que a expressão dos genes 

ATG relacionados com a autofagia, são expressos em diferentes tecidos quando a 

planta é submetida ao déficit hídrico sendo observada a defesa do organismo 

reparando os danos celulares em um ambiente desfavorável. Ainda, Kroemer et al, 

2010 apud Tejeda (2019), relata que a superexpressão do gene ATG18a em plantas 

de tomate e maçã atribuíram uma maior resistência à seca quando em comparação 

com as plantas selvagens. Dessa forma, o estudo transcricional dos genes ATG 

podem ajudar na escolha de genes possíveis de serem melhorados geneticamente 

em programas específicos. 

 

4 Conclusão 

Tornou-se notório a aplicabilidade da biotecnologia no ramo agronômico 

visando estratégias para o desenvolvimento de linhagens que apresentem tolerância 

à seca. Visto que a estabilidade e produtividade estão entre as principais 

características visadas nas cultivares de milho. 
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Resumo: A mandioca (Manihot esculenta Crantz) pertence à família Euphorbiacea, 
sendo uma importante cultura tropical. Se destaca por ser uma excelente fonte de 
nutrientes (carotenóides, licopeno, calorias, vitaminas e antioxidantes), se tornando 
uma parte importante na dieta de meio bilhão de pessoas. O Brasil se destaca como 
o 2º maior produtor mundial de mandioca, tendo na região nordeste a maior área 
plantada e na região norte a maior produção de mandioca. Sua fécula é utilizada até 
mesmo em indústrias sem nem um fim alimentício para os mais diversos fins (papéis, 
álcool, goma para tecidos, plásticos biodegradáveis, dextrina, etc). No entanto, sua 
maior aplicabilidade está na produção de alimentos, principalmente em relação aos 
produtos processados com maior valor agregado (farinhas, goma, congelados, 
massas, tapioca/sagu, pré-gelatinados, glucose, adoçante sorbitol etc.).  
 
Palavras-chave: Biotecnologia, Diversidade Genética, Manihot esculenta, 
Marcadores Moleculares, Transformação Genética. 
 

1 Introdução 

A domesticação da mandioca ocorreu juntamente com os povos antigos, 

focando em melhorar as qualidades palatáveis, nutricionais da planta e redução das 

substâncias tóxicas presentes (cianogênicos). A mandioca assume um protagonismo 

na agricultura familiar, pois fortalece a segurança alimentar das famílias que vivem no 

meio rural, possibilitando também a geração de trabalho e renda por meio da 

comercialização e consumo dos seus produtos e derivados que se estende aos lares 

das famílias das áreas urbanas. Possibilitar a inserção de qualidades nutricionais nas 

raízes de mandioca (biofortificação), tem norteado os programas de melhoramento na 

seleção de clones de mandioca de mesa com coloração da raiz amarela, pois há uma 

correlação positiva entre a intensidade da coloração amarela das raízes e os teores 

de carotenoides das mesmas (CHÁVEX et al., 2005).  
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A seleção de clones com coloração da polpa da raiz rosada que está associada 

à presença de licopeno também tem sido considerada no melhoramento genético 

(NASSAR et al., 2007). Por ser historicamente uma cultura itinerante, saindo do seu 

estado selvagem para o domesticado, o grande número de variedades locais 

existentes é influenciado não só pela própria seleção natural, mas também pelo uso 

diverso e pela aplicação de técnicas de seleção realizadas pelo ser humano. A 

propagação da mandioca se dá por partes vegetativas, mas sementes botânicas são 

facilmente conseguidas, e a grande variabilidade existente é fonte para os programas 

de melhoramento, os quais vêm obtendo sucesso, disponibilizando genótipos 

produtivos, adaptados à diversas condições e com resistência às principais doenças 

e pragas. Em virtude da importância socioeconômica desta cultivar, outras 

metodologias vêm sendo adotadas para o MG (melhoramento genético), a utilização 

de marcadores moleculares do tipo RAPD baseados em reações em PCR, são um 

dos vários métodos empregados nos programas de MGV (melhoramento genético 

vegetal). Neste trabalho, através de uma revisão em cima de publicações anteriores, 

abordaremos algumas destas metodologias de MGV, empregados na cultura de 

mandioca e o seu impacto para o mercado e a população. 

 

2 Material e Métodos 

 Realizar a revisão dos artigos que abordam sobre os métodos de 

melhoramento genético da mandioca e selecionar os de interesse para a abordagem. 

Os artigos foram obtidos nos repositórios SciELO e Google acadêmico, e separados 

de acordo com a relevância da pesquisa sobre o melhoramento genético da mandioca.  

 

3 Resultados e Discussão 

 3.1 Caracterização molecular de acessos de mandioca biofortificados 

com potencial de uso no melhoramento genético (Vieira et al., 2011) 

A utilização de marcadores moleculares não representa um custo elevado para 

o programa de MGV, é de fácil execução e não exigem a síntese de iniciadores 

específicos. Marcadores moleculares contrastam em relação aos morfológicos, por 

apresentarem variação nos nucleotídeos da sequência de DNA, serem herdados 
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geneticamente e, não serem influenciados pelo ambiente. O artigo descreve a 

utilização dos RAPD, para avaliar 20 acessos de mandioca biofortificados que 

apresentaram potencial para o MGV. Esses acessos foram obtidos no Banco Regional 

de Germoplasma de Mandioca do Cerrado (BGMC). Os marcadores RAPD mostraram 

eficiência na determinação da variabilidade genética entre acessos de mandioca com 

cor da polpa da raiz amarela, rosada, creme e branca, diferenciaram os acessos 

melhorados dos demais acessos e revelaram uma tendência de caracterização 

molecular de acessos de mandioca biofortificados com potencial de uso no 

melhoramento genético separação dos acessos com cor da polpa da raiz rosada dos 

com cor da polpa da raiz amarela. 

3.2 Variabilidade genética e melhoramento da mandioca (Manihot 

esculenta Crantz) (Fukuda et al., 1999) 

A caracterização morfológica dos acessos de mandioca visa basicamente a 

diferenciação fenotípica entre os acessos, contribuindo para reduzir-se as 

duplicações. Os descritores agronômicos referem-se a caracteres com mais baixa 

herdabilidade, embora mais importantes sob o ponto de vista econômico. Ambos 

contribuem para identificar genótipos para uso direto pelos produtores e/ou em 

programas de melhoramento. Durante as últimas cinco décadas os programas de 

melhoramento com a cultura da mandioca no Nordeste têm se preocupado 

principalmente, em elevar a produtividade do cultivo através da introdução, geração e 

seleção de novos clones, com alto potencial de produtividade de raízes, tolerantes a 

pragas e doenças e adaptados a ambientes específicos. O uso de espécies silvestres 

como fonte de resistência a seca e da biotecnologia na limpeza de vírus, muito comum 

nessa região, constituem novas ferramentas para auxiliar os novos programas de 

melhoramento de mandioca para o Nordeste. Como demanda imediata para o 

melhoramento de mandioca no Nordeste, pode-se citar a resistência a seca e à 

podridão de raízes, e como demanda potencial e futura, a resistência ao mosaico 

africano. A qualidade do amido para a indústria, constitui uma das grandes prioridades 

para o melhoramento da mandioca, tanto a curto como a longo prazo. Nessa área, a 

biotecnologia assume grande importância, como complemento do melhoramento 

convencional. 
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3.3 Análise morfológica de raiz da mandioca em genótipos resistentes e 

susceptíveis a podridão mole (Silva et al., 2016) 

A obtenção de variedades resistentes é uma das formas de controle da doença 

e a identificação de características indicativas de resistência ao patógeno é uma 

ferramenta para auxiliar o melhoramento genético. O objetivo do trabalho foi verificar 

se características morfológicas do conjunto súber mais córtex da raiz de mandioca 

estão associados à resistência ou suscetibilidade à podridão mole. A possibilidade de 

identificar e selecionar resistência a uma doença com base em caracteres 

morfológicos de fácil mensuração representa um ganho para o melhoramento 

genético, desta maneira poupa-se tempo e recursos no processo de seleção. O estudo 

avaliou três variedades resistentes e cinco suscetíveis à doença. O genótipo BRS 

Kiriris, material considerado resistente, apresentou as maiores médias dentro do 

grupo dos resistentes, porém, os valores foram similares aos do genótipo CPATU 285, 

que é suscetível no campo à podridão mole da raiz.  

3.4 BRS 396, BRS 397, BRS 398 e BRS 399 novas cultivares de mandioca 

de mesa com coloração da polpa das raízes amarela e creme (Vieira et al., 2020) 

O programa de melhoramento genético de mandioca da Embrapa Cerrados 

está direcionado para o desenvolvimento de cultivares de mandioca de mesa com 

baixos teores de HCN (cianeto de hidrogênio) nas raízes, mais nutritivas, precoces, 

produtivas, adaptadas ao plantio mecanizado e ao cultivo irrigado, resistentes às 

principais pragas e doenças e com boas qualidades culinárias. Isso se deve à boa 

aceitação por parte dos produtores e consumidores de mandioca.  

 

4 Conclusão 

O melhoramento genético da mandioca, pelos métodos tradicionais 

(conhecimento popular) ou por métodos biotecnológicos, vêm proporcionando um 

sucesso, com a disponibilização de clones para os produtores. Desta maneira, podem 

promover o desenvolvimento de produtos de alta qualidade culinária, resistente a 

fatores bióticos e abióticos desfavoráveis, menor teores de cianogênicos, entre outras 

características de interesse. A ampla variabilidade existente nas roças de mandioca 

merece destaque, no entanto, é necessário maiores estudos e pesquisas para a 
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obtenção de conhecimento e melhor aplicação do germoplasma disponível. Podemos 

concluir que há um enorme potencial no MGV para o desenvolvimento de culturas 

mais bem adaptadas, com maior valor agregado para o mercado e melhor valor 

nutricional (biofortificação) para o consumidor, principalmente para as populações de 

baixa renda ou que se encontram em risco de vulnerabilidade alimentar. O MGV da 

mandioca, busca proporcionar o desenvolvimento de uma cultivar que atenda aos 

aspectos organolépticos, sanitários e nutricionais, reduzindo a presença de 

substancias indesejáveis (HCN), e incorporando ou amplificando qualidades 

nutricionais desejáveis (maior concentração de carboidratos, licopeno, carotenoides, 

etc), fazendo da cultura da mandioca uma candidata para compor de maneira mais 

participativa, o portifólio de cultivares que pode ser intercalada com outras culturas 

como o milho e a soja. A viabilidade do MGV também proporciona grandes benefícios 

em relação ao controle de doenças e pragas, pois ajuda na identificação de genótipos 

de resistência, proporcionando aos produtores uma redução nos custos no controle 

dos fatores bióticos prejudiciais à cultura. Nem todos os processos ligados ao MGV 

vão apresentar resultados positivos, no entanto, o MGV busca estabelecer também, 

linhas de pesquisas para se buscar resultados satisfatórios, mesmo que as análises 

morfológicas de raiz da mandioca não tenham apresentado os resultados desejáveis, 

a metodologia implementou uma linha de pesquisa que pode ser reavaliada e/ou 

aplicada para outras cultivares. 
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