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EUCALIPTO DECIFRADO
GENOMA DA PLANTA ESTA SENDO EST

PARA GERAR GANHOS EM QUALlDAD1
GENOMA OIV DIDO DE UM LADO 0 PROjETO FOREsTs CONDUZ DO PELA FAPESP E UN VERS DADES

ESTADUAIS EM PARCERIA COM QUATRO EMPRESAS PRIVAOAS Do DUTRO 0 PROjETO GENOLYPTUS

APO ADO E F NANClADO PELO GOVERNO FEDERAL COM PARTlClPAcAO DE 2 EMPRESAS DO

SETOR FLORESTAL 7 UNIVERS DADES DE TODD 0 PAis E 3 CENTROS DA EMBRAPA 0

FORESTS SAIU NA FRENTE E TEVE A PR MEIRA FASE DO PROjETO RECENTEMENTE CONCWiDA
POSSU NDO UM BANCO DE DADOS DE 0 000 SEQUENClAS DE DNA DO EUCAUPTO JA 0

GENOLYPTUS VEM COM A PROPOSTA DE GERAR NFORMAI OES GENOM CAS NTEGRADAS A UM

TRABALHO DE EXPER MENTAcAO DE CAMPO PROMOVENDO A INTERNALlZAcAO DESTAS

TECNOLOGIAS NAS EMPRESAS POR MElD DE WORKSHOPS CURSOS E CONGRESSOS
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UDADO PELOS CIENTISTAS BRASILEIROS
E E PRODUTIVIDADE DA MADEIRA

Par Renata Mercante Savastano
Colaborou Patricia Capo

U
m verdadeiro manual dos tecnicos tlu sllur

de cclulose e papel que aluum na lfea flores

tal devera ser lanado em hrcvc Nao nasprin
dpais Iivnuias do Brasil mas na pona dus empresas
de tado 0 Pais E u Prujetu Genumadu Eucalipto anun

ciudo publicamente em 2 XXl pclos cientistas urnpre
vis3o de cstar totalmente pronto para ser usado na pd
liea nos pr6ximos anos Alias as pcsquisas n o estao

concentradas no mcsmo nucleo cientffico Elas cor

remnos Iaburalurios tla Escola Superior de Agricultu
fa Luiz de Queiroz da Univcrsidade de Sau Paulo

Esalq lJSP em diversas universidades brasileiras e
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In egrantes do Forestsda esquemapara dire fa He aine Carrel EsaqUSp Jose
FernandoPereze Carlos Henrique deBrito Cruz Fapesp
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COlER JOR HEI ORTAlE DE TAPA

na Embmpa Empresa Brasileira de Pes

quisa Agropccuiria
Au sair uus laboratorios para 0 mundo

dos ncg6cios a produfao das pesquisas nao

e apenas rinanciada pOl instituicOcs dis

riotas mall tambem eshl dividida em dais

projetos genoma 0 projeto Iideradu pel
Funda ao de Amparu a Pesquisa do Esta

do de Sao Paulo Fapesp recebeu 0 nome

de Forests Eucalyptus enome

SeqlNllring Project Consortium Parale

lamenle 0 da Embrapa foi batizadu de

Genoltptus ou Redc Nadullal ue Pcs

quisa UU Genom3 de Eucalyptus
Ma a pergunta que oao queI calar no

selor e que gem comcntanos no meio cien

tffico e POI que os projetos nao se unem

para ganhar sinergiaTentarnos fumlir os

doisprujdUS uu pelo menos cstabelecerco

lahora Oes espedficas mas isso ailloa nao

foi posslvel diz Dario Grattapaglia Coof

clcnador do projelo ua Embrapa e doccntc

da UniversidadeCal6liea de BmsHia UCB

Questionada subre u aSSlIIlIO a Dirctoria da

Fapesp Ilao dcscal10u a rxssibilidade de lllll

casamento enlre os dois projctos no futu

ro Em urn ccrto mornerIlO os dois podc
rao vir a se unir dcclarou Torrida alits e

o que nao falta para que issu aconlcta e pal a
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que as difcrentas de timing e complexidade
entre os projelos sejam resolvidas hi na

frente Afinal cles nao SaD concorrentes

e sim iniciativas independentcs dentro do

contexto de avanodo setor tlorestal afir

ma Carlos Albertu Labate professor da

EsalqUSP e pesquisaJor do Forests

Para a coordcnadora do Forests e pes

qllisadora da EsalqUSP Helaine Carrero

a dllplieidade de projelos e queslau de

opao Da mesmu orma que 0 gcnoma

hllllllnO foi cstudado nos Estados Unidos

pordois grandes gmpos nptnll se no Bra

sil reIn clcsenvolvimcnto tie dais prajetos
em paralelu dada a importaneia da eul

tura do cucalipro para a ecollolllia brasi

leira rellte a compctitividade mundial

Polemico ou nao 0 fato e que os projetos

diferem pcla eomplexidade segundo
Gmttapaglia aGellolyprus tern uma pro

posta hascada em molecular breeding ou

seja na integratao das dados de

seqUcneiamcllto mapea mento genetieo
e Hsico de genes de interesse tlorcstal e

industrial com os cOllhecimemos da ge

netica quantitativa tecnologia da madei

ra e eSlrategias operacionais dc melhora

mento gcnetico das empresas expliea 0

pesquisador da Emhrapa

Quanto ao Forests a icleia e ofcrecer

ilS empresas tccnologias modernas de

gcn6mica que apresentalll lIIaior potcnci
al d slIcessn nil aplica ao e com possibi
lidade de retomo a cllIio c media pra7os

Desta fonna conhecendo as lirnilm oes e

as conlratliioes do uso da tecnologia de

marcadorcs moleculares OplaJlIOS lelo uso

da lecIIologia de micmarraY5 que penni
te analisar milhares de gcncs ao mesmo

tempo cxpliea Lahate Cornu exemplo 0

professor da EsalqUSP eita 0 fawde pai

ses como Fran a Finlanuia Canada Es

tados Unidos e Suecia cstarem investindo

em programlS semelhantes an FmYs s A

Sllecia possui 11111 program a idcnlico ao

Forests com Populus ejn pllolicou os pri
meiros resultados usando microarrays
rdere Labate Novas tccllologias sau de

scnvolvidas anualmente e 110SS0 pr ieto

quer utili ar 0 que cxiste de mais moder

no para desenvolvilllento de pcsquisa
acresccnta Helaine

Enquul1to separados fcli7mentc 0

paralelismo das pcsquisas nao esta sendo

considerado pelos cientistas como fator

limitante ao cumprimenlO uas promessas

iniciallll I1le anunciadas 30 setor tlores

tal como 0 turnento de prorllltivirlarle e

ganhos em termos de qualidade da ma

deira Os projetos VCI11 caminhando jun

tos na santa paz do selOr porqlle u li

nal serfeli n Forests cia Fapesp e 0

Geflolyptus da Embrapa proporcionarilo
contriblli Ot s I11l1ito importantes e 0 se

tor ganhani em competitividade
Inseridos na nova etapa da revoluao

da Ciencia a Era Mulecular inaugura
da em 1953 quando os cientislas Watson

e Crick e1ucirlaral11 a estrutura dupla he

lice do DNA os Projetos Gcnoma dao

continuidadc aos trabalhos relaciolladus

a genomica IIU Brasil Estes foram im

pulsionados pela cria ao Ja Kede aNSA

Organiza o para 0 Seqiienciamcnto e

AI1llise de Nucleotideos criada em 1997

pela Fapesp Ate hoje 0 selOr Oureslal

Cfcsceu em rima de IIlllllelUS Salmos de

1I111a produtividade de 12 a 15melros cu

bicos par hect1fc ano na dceada de 70

para chegar hoje aos 50 metros cuhicos

pm hectare ano Agora vamos deixar de
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falar nisso e passar a falar ern produtivi
dade relaeionada a qllnntas toncladas cic

celulose somos capazes de tirar por hec

tare Vamos enfim abrir a l10ssa

caixinha preta ver0 que hj dentro dela

e em que pontos poderemos nos

Q INTEGRANTE

Consorcio

CIA SUZANO DE PAPEl E CElULOSE

DURATEX

R PASA

VOTORANTlM CElUlOSE E PAPEl VCP
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alavancar alxHlta Jo Maria MendesFi

Iho gerente geral Ilorestal da Unidade

Florcsral da YCP Yotorantim Celulose

e Papel S A
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RESULTADOS E PRECOS
Em consorciocom quatm cIIIpresas do

setor Jlorestal sendo ues especiticamclltc
do sctor dc cclulosc c papel e uma do setor

de paineis reconslituidos de madcira a

Fapesp deu inicioao Forests emourubro de

200 I A primeira Case do pmjeto que con

siste no seqUenciamento dc 101000 seqUen
cias cxpressas do eucalipto foi linalizada

com 110 000 sequcnciais no iiltimo dia 2

de fcvereiro um mes antes tla data

estabt ledda aJUedpando a previsao anun

ciada no lan amcnto do Foress em Sao

Paulo em 3 de dezembrude 2001

Nesta ctapa a Fapcsp invcstill IJS

530 mil enquanto as empresas entrararn

com R 500 mil A ideia inieial eonfar

me conta Carlos Hemique de Brito Cruz

presidente da I apesp surgiu em julho dc

2 c em janciro de 2001 as empresas

se reuniram e resolveram formar 0 con

sorcio verbalmemc Yoces podcm ima

ginal n quao COIllplitdo Coi u govemu

estadual fazeI uma pal ceria entre quatm

cmprcsas scndo Ires concorrenles dire

tas refenu Jose Fernando Perez dirctor

eiemftieo da Fapesp
Paralelalllente ao projeto da Fapesp

o GellolyP w do MCT foi cOlltratauo pda

Finep Financiadora de Estudos e Proje
tos por mcio do Funcio Scrorial Yerde

Amarclo em dezembro de 2001 A con

tribui ao por partedo govemo federal sera

de 70 do on amcnto de R 8 lIIilhOes

previslo para lima dura ao inicial de cil1

co anos para as atividadcs cie pcsquisa e

desenvolvimento e mais Urn ano para 0

acompanhamemo final de mcnsura5cs

fCllntipica dll cxperillli ntus de campo

Os outros 30lk virao das empresas

Em cic7cmhro ja foi fcito 0 pnmeiro
desembolso de R 2 milhoes por parte do

govemo conta Grauapaglia Olanamen

10 do Gellol JllllS est prtvislu para u final

deste mes 0 Palacio do Planalto deve fa

n PAPEI J fevcleiruOO
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Zlf 0 anullcio oticial deste grande projetu

depois doCamaval l oma presenca dopre

sidente Femanrlo Hcnriquc Cardoso c do

ministro Ronaldo Sadenberg Espcramos
lambem a presena dos presidelltes das

12 l lIlprl as e reitorcs das 7 universida

des que partiipam do projeto ah m do

presidcntc cia Emhrapa aguarda

Grattapaglia dizendo que a corrida ao

genom a florestal eSla apenas comeando

Nus uhimus tempus grupos de pcsqui
sadorcs 110S E tados Unidos e na Austrilia

tern se rnobilizado em hllsca de apoio go
vcrnamcntal para sequenciar u genoma

complcto de uma arvore de aconJo com

Grattapaglia A 4uesIJu e que an contrario

do que um leigo no assunlo rxxJe pensar 0

Jinu l por exemplo tCl11um gcnoma cerca

de 12 vczcs maior que 0 genoma humano

e pananta rcprcscnta uma tarefa

inalcancavel cum as tecllulugias tluais

Contudo 0 ciclltista cia Embmpa posiciona

que os projetus de seqUencialllento parcill

do Pinu i jri estiio cm andamento Jeslacan

do que na Auslralia tambcmja hprojelOs
semelhanles sendo condllzidos para des vell

dar 0 gCl10ma do cucalipto

OPAPFI 1 fl Vcrcirll2 1 12

UM BANCO DE DADOS COMPLElO DO

EUCAlIPTO

Com a mela de determinar 100 000

scquencias expressas e identificar 15 000

genes ale fevereiro de 2002 0 projeto
Forests da Fapesp ja ati ngiu sua meta

tendo produzido 110 000 seqUe ncias Jit

possufmos seqiicncias dc DNAs cxpres

sos de folhas raiz madeira sistema

reprodutivo caule e brota5es jovens e

agura eslamos nos cmpenhando para

produzir mais sequencias de madeira

conta lIelaine coordenadora do Forests

o material genetico para a constrw ao

do banco de dados foi doado pelas qua

tra empresas que se uniram a Fapesp

para dcsenvolver 0 projeto lJuratex

Ripasa Suzano e VCP

Dc posse de todos os genes seqiien
ciados os pesquisadoresja paniram para

a segunda fase do projelO que envolve a

ideIllificij ao e 0 estudo da cxpressao dos

genes de interesse para 0 projeto como

os reladonaJos a qualidade da madeira

producao de eclulose e lignina resistcn

cia a doen as e ao frio estresse hfdrico

comprimenlO da fibra Jensidaue da lIIa

deira dentre outros Como resultados os

pesquisaJores prelendern consegllir aee

lerar 0 cicIo de crcscirnento do eucalipto
e melhorar a qualidade da madeira

Para sclecionar os genes relacionados

its arl lerlstias ue interesse das cmprc

sas conronne detalha Helailll sera lIlili

zada a tecllologia de micmarras e de

marcadorcs moleculares Vamos lrabalhar

com 0 cruzamento das plantas aprovei
tando lOOa a estlll ura de pesquisas quc

estaempresas VeIn desenvolvendo h l de

cadas Elas possllem um patrimonio gc
netieo muito born e uma eslrutum favorn

vel para auxiliar em cnsaios de campo

acrescenta a pcsqllisadora A expt lativa

para quc as cmpresas comecem a utilizar

essas infunn H 5es na pr ltica e de cerea de

tres anos Primeiro teremos 0 resultado

do seqiicl1ciamcmo c depois podcremos tel

a aplkw ao pnllica oesla ICllologia So ell

t50 podcrcmos calclllar os ganhas que vi

remos a ter l1a produ ao informa Luiz

Antonio Comaeehioni gerente da Divi

san de Rccursos Naturais da Cia Suzano

de Papel e Celulose

Em pcsse das informalies geradas a

parlir das pesquisas do Furests 0 cons6rcio

ja Jefiniu sua posi ao para garantir 0 con

tmle do patJimonio intclectual finnando

um acordo de propriedade intelecrual Como

cada uma das empresllii investiu a mesrna

quantia de dinhciro ainfonna 6cs serna

compartilhadas igualmenle entre todas

Serao gcradas patentes as quais so as em

presas do cons6rcio tema acessa ESla e uma

forma de clas protegerem seus investimen

tos jllstifka Perez da Suzanu

Na verdade 0 que existe e urn acordo

entre as partes de acesso privllegiado as

infonnacoes par urn detenninado periodo
de tempo dando chance as empresas par

tidpaIlt s lIe xplurar os dadas esclarecc

Labate 13 com 0 banco de dadas disponi
vel cada uma poded utilizar da fonna

que mais se encaixar a sua prodw iio Ie

remos I1ma cSpCcie de isla tclctOnica Pri

meiro as infanna oes sao cmalogadas e

dispcnibilizadas Depois quando necessi

lamos de dctemlinado servi o acionamos

u nlmlero e nos certificarnos se aquele ser

vico 011 infonnacao funciona compara

Shilliliro Oda gerenle de Pesquisa Rares

tal da Suzano Para a Ripasa as expec

talivas 1Il relal 30 ao Furests sao as me

Ihores onfonne a Assessoria de impren
sa da cmpresa 0 gmpo vem desenvol

vendo 0 projeto de uma fonna eficiente

dentro do plancjado Nossa expeclativa
e d que os resultados do projetn lragalll

urn estreitamento entre a produtividaJe
florestal e a industrial ao mesmo tempo

produzindo lima fibra de melhor adequa
ao ao papel como prodUIO tinal

GENOLYPTVS UMA OUTRA PROPOSTA

Enquanlo 0 projeto Forests tem como

foeo 0 seqiicnciamcntn genCtico para for

rnaJ ao de urn grande banco de dados a

ser consultado pelas empresas que parti

cipalll do cOllsorcio 0 GefluhplHS chega
com uma proposta lIm pOllCO diferente



Mais importanle que seqiienciar 0 genoma e

unir as informa 6es genomicas ao lado

operaciolltl Jiz Grauapaglia l uoruenauor do

projeto Por isso a proposta do pesquisador sc

hascia iniciall11cnte 11a instala ao da maior e

mais completa rede experimental de campo para

tins de estudos gcn6micos f1orcstais A corri

da lIIulIllial au gt l1uma Ooreslal sent ganha por

quem tiver os melhores experimcntos de campo

ClS melhores avalia Oes fenotfpicas de campo e

da madeira prcvc Grattapaglia
No ambito do Genolyptus senlo promovi

L1us workshops e ursus tecnico cientft1cos aD

tango do projcto vis3ndo a discussao de resul

lados e a atualiza ao de lodos os participantes
em assuntos como mctooos de mclhoramento

florestal qualidade da madeira genetica

genomica e bioinformatica Esses cursos serao

Illuito importantcs para a trallsfen lIcia ut

tecnologia e a capacitaau dus pesquisadores das

cmprcsas para a utili7 a iio etos etaetos gcnomicos
gerndos noprojeto bem como a capacitw ao tlos

pesquisadorcs das univcrsidadcs nas lccnologias
de IIIdhuramento gentiLu expliLa Grauapaglia

I
acrescentando que tem ideia ainda de realizar

wnrbhops de divulga ao durante encontrus e

congressos nacionais

o projelo apesar de ainda nlo tcr sido lan ado

oliciahm nle fui inidado ernjmeiru cum a reali

zacao de ClUzamentos entre matcriais gencticos da

emprcsas A rede experimental desde a Amuonia

ate 0 Rio Gmndc do Sui scd instalada ainda cstc

ano cm oito regi5es do Pars Organizamos tIIll

expenmenlo muito importante a genomica tlores

tal nao so fcla dimellsao como pcb diver idaue

genetica e ambiental representada As empresas

cstao fa7cneto intcrcfimhio de genes nl gera lo ele

novascombinwtes genetieas em um esquema pre
compelilivu inedilO No final tados poderlo sele

dOllar arvores supcriorcs dentm da rcde experi
mental destaca Grattapaglia

Alcm das plantac oes de CfII7amcntos de

ellcaliplos 0 GCll011JfUS tambem j i esta tocando

atividades genomicas de mapcamcnto genctieo c

scqticllciamcnto de DNA EstUIIOSCUIII uuis pro

jetus de Inlpeamento senJo conduzidos c ja
estamos cOll1prando algllnequipamentos adj

anta Grattapaglia Esperamos os primciros rc

sultados para selembro de 2 XJ2 mas os mais rcle

vuntes s6 dcvclll sail dalJui hi dois Oll tres alIOS

I
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IDEA ALEM DO GENOMA A GRANDE IDErA DO SETOR PARA PROMOVER 0EUCAUPTO

Mois uma provo de que 0 setor de popel e celulose pretende mesma se uoir

para crescer foi demonslrada recentemente Unidas empresas do Brasil Chile e

Portugal criaram em dezembro de 2000 0 chamado IDEA Inslitule for Development
of Eucalyptus Application ou em portugues Instituto para 0 Desenvolvimento do

Eucalipto e suas Aplicatyoes com sede em Lisboa Portugal
Do lodo do Brasil 0 time de empresas e formado par Aracruz Celulose Bahia

Sui Celulose Celulose Nipo Brasileira CenibraJari Celulose Klobia Riocell Cia

Suzano de Celulose e Popel e Yolorantim Celulose e Popel YCP Pela Chile eatrau

em campoN a CMPC enquanto que representando Portugal estao a Componhia
de C lulose do Caima a Porlucel Empresa Produlora de Pasla e Papel e a

Soporcel Sociedade Porluguesa de Papel A uaico de esfor os entre empresas
brosileiras partuguesas e chilenas para promover a utilizacao da madeira do eucalipto e

extremomenle positiva refere Celso Foelkel presidente do ABlCP Com isso 0 sociedade

podenJ ser melhor informoda sobre esso importante materia primo conhecendoo e
I

admirandOl mois como nos do selor Por suo vez 0 economia podera ser amplamente
ativada pelo participoao maior de empresarios tendo os eucaliptos como fonte de madeira

e outros utilizaoes completa Foelkel

De acordo com os estclutos 0 IDEA tem par objetivo representor e proteger em

nivel internacional os interesses economicos industriois e socia is de seus membras

Isto foi 0 que informou uma das empresas associodos a Portucel complementonda
que a principal misseo do Instituto e a valorizaao do pasta de eucalipto e reforar

as caracleristicas especiais que a diferenciam de oulras matarias primas utilizadas
no produao de popel e de solidos de madeira enfatizando 0 compromisso social

e ombiental do industria

As empresos fundodoras do IDEA esperam gue os ooes desenvolvidas pelo
Instituto permitam divulgar as carocteristicas diferenciodoras da eucolipto face 0 Qutras

matarias primas destinadas a produ co de papel Pretendem igualmenle que 0 IDEA

S8 constitua como um f6rum para 0 debate de temas relocionados com a diferenciaao

dos produtos do fHeira industrial do eucalipto promovendo 0 sua divulgacao aponta
urn dos represenlanles da Porluce0 IDEA noo tern por objetivo 0 reolizacao de
estudas mas sim 0 troco entre seus membras de informa6es tecnicas resultantes

dos estudos e projetos desenvolvidos nos gabinetes de investigQl ao dos empresas
fundodoras Ou seja 0 institute visa a partilhar e know how e as experiE ncias

resuhantes dos projetos de pesquisa evados a cabo pelos seus membros

Os projefos de pesquisa s60 da responsabilidade das empresas que constituem

o IDEA Pode se dizer que os ganhos decorrentes da parlilha dos resullados dos

projelos de pesquisa desenvolvidos por essas empresos prendem se a crescente

volorizatyao das fibras de eucaliplo e a suo maior implantac oo nos diversos mercodos

em nivel mundial Com efeito a posta de eucaliplo tern vindo a registrar uma

vonlagem competitivo multo significativa no produao de popel
A acao coniunto destos empresos pode contribuir para ume ulilizoao coda vez maiar

dos produtos fabricados a partir dos fibras de eucolipto com gonhos para todos os

membros do IDEA Consoante 6 natureza e objetivo dos estudos os empresos promovem
a divulgac60 dos resultados entre seus membros c para 0 exterior nomeadamente para
os dienles par meio do newsletter IDEANews sempre que seia considerodo de interesse

gerol 0 IDEA e uma associatyao sem fins lucrativos e de acordo com os estolutos os

cuslos de funcionamenfo do institulo sac suporlodos em partes iguais pelos seus associados

OPAPEL D evere1ro2002
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TRANSGENICOS USP EM PARCERIA COM SUZANO NO

DESENVOLVIMENTO DE EUCALlPTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

TramRenicJ USP willSIIZOIIO w fmrch genetically modified euculypllH
Tran tnicofl USP y Smllno Invcstlgan cucalipto gcnclicamcnlc lIIutlilinulo

A PROPOSTA E TRANSFERIR UM GENE DA ERVILHA PARA 0 EUCAUPTO COM EXPECTA T1VA DE MELHORA NA FOTOSsiNTESE DA PLANTA COM

CONSEQOENTE AUMENTO DA BIOMASSA E RENDIMENTO DA MADEIRA As AMOSTRAS REGWERADAS E GENETlCAMENTE MODIFICADAS

DEVEM IR PARA OS TESTES EM CAMPO NO FINAL DE 2002

Por Renata Mercante Savastano
Colaborou Patricia Capo

POh
micas a parte porque vem af

ganhando espao no setor tlores

tal a pesquisa de eucaliplOs trans

genicos 0gmnde objetivo ne a arca por
l 1I4uanlo e domin3J a il1fOlTI1a aO nos tem

pos da gucrra em busca de conhecimen

to Na comlilfau Lie lIdtr em pcsquisa ncs

sa area 0 Brasil nao pode ficar fora desse

cenano e as empresas e universidades sc

reodem as palavras nlagicas vantagcns

competitivas e otimizao de uslos

A ideia surgiu apOs lima expcricncia en

tre a crvilha e 0 abaco realizada pdo pro

tessor Carlos Labate da Escola Superior de

Agricultum Luiz de Quciroz da Univer

sidade de Sao Paulo Esalq USP A p u1ir

da tnll1sferencia de um genc da crvilha para

o tabaco Labate observou uma melhora no

sistema de caplallo solar do tabaco 0 que
truuxe 01110 beneffcio principal 0 aumento

de hiomassa da planta Como onseqiien
cia veio a idtia de reali ar 0 Illcsmo procc

dimcnto com 0 cucalipto e surgiu enlao 0

chamado Projl loAunu nL do BiO IllL Sa de

Fllcalipto peta ntmdll aO do Gene CAB

da EI1 ilha via Tramfornill iiGellhicu

lnteressada nos rcsultados potcnciais
da cxpcricncia a Cia Suzanu se anteci

pou e assim que os trabalhos de descnvol

vimento de urn cucalipto transgenicu ge

ncticamente mcxlificado foram iniciados

em 1998 a empresa uniu sc il USP Utili

zando as especies Ellcatypflls grafUis e 0

hlbrido Eucalyptus gratldi com Eucalvp

flls umphylla fomecidos pela Suzano La

o PAPELJ fe creiru2002

bate ja conclui algumas etapas do projeto
A primeira fase consistiu no desenvolvi

menlo tie ulIla lel1ologia de transforma

ao genCtica Para fazer a transferencia do

gene daervilha Lanlo para u elHaliplu cumo

para 0 tabaco os pesquisaoorcs utili7aram

a hactcriaAgrobacrerium mmefaciens POI

ela ser capaz de transferir parte de seu ge
noma 0 T DNA DNA dc transfereneial

Neste contexto Labate cunta que este

foi um trabalho dc doutorado doaluno Es

teban Roberto UonzaJez que recebeu 0 pre
mio de segundo melhor trabalho dc alu

nos dedoutoramento apresentado no Con

gresso Intemacional de Biotecnologia de

Arvures urganil ado pcla IUFRO em Wa

shington EllA Este premio foi 0 reco

nhecimenlu da cOlllunidaue illlernacional

pela qualioaoc c importiincia do trahalho

que estamos realizando walia LabaLe

Ern seguida foram iniciados os tcs

tes em laborat6rio e na casa de vegela4
ao Para isso foi preciso fa7cr a rcgc

Ilcraao da planta a partir de diferentes

estrllturas vegeLais do ellcalipto proCi I

zindo plantas com os novos genes Esta

ctapa confonne Labate explicou a revista

tla Fapesp oi lima das mais diffceis do

projetn tendo durado dois anos Isso

porque foi predso encunlrar a dosagem
certa tlus honIlfio rcsponslvcis pcla

regcncraao Durante esse tempo furam

testadas v trias cUIIelltrat k ate a oh

tcnjo da oosagem ideal que gerasse

eucaliptos LTansgenicos a serelll ellvia

I

I

dos as cfunaras de crescimento

A proxima fase cOllfonne detalha 0

professor tla EsalqlUSP sera a lransferen

cia Jos trallsgenico selecionados para os

testes em campo Ulsso devera acontecer

aLe 0 final desLe anu uu illiclo de 2003

arlianta lahatc No momenta os campos

tla Esalq estao sendo preparadus para fe

ceocr as plantas gcncticamentc moditica

dus seguindo as nmmas tla Comissao Ttc

nica Nacional de Riosscgurana rTN

Bio vinculada ao Ministerio da Cienda

e Teenologia MCT Os resultados dos

testes de campo scrao conhccidos em 6

ou7 anos quando se podera tirar as con

c1l1soes finais desta pesquisa Estamos

dClltro do cronograma e acabamos de re

novar 0 HcorJo com a USP pOl mais dois

anns conta Luiz Antonio Comacchioni

gcrente da Oivisao de Recursos Nalllrais

ua Cit SU ano dc Pape c Cclulosc



A POL MICA DOS TRANSG NICOS

No mundo toou fahrr em transgcnicos
e sinal de alerta A prltica cntrctanto csti

cada vezmais comum Deaconlo COlliuma

pesquisa do Intemational Service for the

Acquisition ofAgri biotech Applications
planta 5es geneticamente rnodifictldas cs

lUO ganhando cacta vel mais espa o Em

200 I cerca de 52 6 milh6es de hectares

de cspecies geneticamente modificadas

foram plantada110 mundo representan

clo urn crcscimento de 19 em relw ao a

2000 A pes4uisa rcvc1a ainda que atual

mente 13 pafses cultivam soja milho tn

go e algodao genelkamcnte moditicados

Da prodll ao global a America rcpresen

ta dois tcr os mas China Africa tlo Sui e

AustnUia estao flpirlamcntc aumcntando

suas propon 5es Apesar da preocupaltao
dos conslImidores particularmcntc fla

Europa a pcsquisa preve um futuro bri

lhante para as plantw 6es de transgcnieos
Mesmo nao fazendo pane da por

tao vegetal que chega as mesas do bra

silciro 0 eucalipto transgenico tambem

e alvu de crlticas Os pesquisadores de

vem estar atentos nao somente 3 produ
tividade de libras Illas as conseqUenci
as rlcsastrosas que urn cruzamento nao

contruladu do transgenico possa deter

minar na natureza alcrta Walter Sui

ter Filho seretanu excLutivo do COIl

selho Urasileirn de Manejo Florestal

reprcscntante do Forest Stewardship
Council FSC no Brasil Isso nao signi

I

I

fica que se va pruibir 0 plantio de ClIca

Iiptos geneticamente modificados em

escala comercial mas as normas para tal

prMica serao rigidas 0 FSC naa qucr

barrar a demia no dcscnvolvimento de

transgcnieos mas uma vez desenvolvi

do urn transgellicu para prodw aocomer

cial dcvem haver salvaguardas que per

mitam evitar addenles tie CfUzalllcntos

indesejaveis n3 natureza a tlm de asse

gurarmos a preservatao do mdu alllbi

ente aponta Suiter Filho Mesmo em

nivel de pesquisa h3 0 risco tie tlisse

mil1a ao dos nuvos genes introdtJ7idos

no eucaliplO segundo Celso Foelkel

pesquisador consultor e presidente da

ABTCP Trala se de uma especie alta

lIIentt hibridavcl c desta forma seu po
len transgcnico podera se propagar com

muita acilidade

A questao c conhecida peIos pesqui
sadares IlIas Suiter Filho acredita que as

medidas rle scgllranca devam ser divul

gadas de forma mais reqlit llte As in

formuOes lev das 30pllhlico so falum dus

vantagens economicas advindas uOS CfU

zamentos transgenicos esqllCccndo de di

vulgar os cuidados que devem ser toma

dos para nao agredir a nature7a Desta

forma hoje pclo conhecimento tlisponi
vel 0 FSC recomemla a nao certifica30

de florestas com espccics transgenicas
Dc fato para os cientistas 0 que im

porta no momento e desenvolvcr tecno

logias e cUlllprovar resultados Precisa

mos primeiro saber se hri beneficios po

i tenciais om a transferencia de genes De

i pois a decisjo de utilizarou nao serJ ruto

da sociedade Mas a redito que essa acci

ta5o ocofTerL lima vez que 0 gene utili

zado e urn gene vegetal que atua para

apnmorar a fotossfntcse posiciona La

bate Na mesma jnha de raciocfnio do

prolessorda EsalqUSP Comacchioni da

Suzano defende que0 foco agora e pes

quisar As implicaOes que isso gcrari
serau avaliadas postcriormeme

Jd para 0 professor da Universidade

Cat61ica de Brasflia Dario Grattapaglia

a transgenia podera ser uma ferramenta

muito interessante em algumas situacOcs

nao somcntc para a gcraCao de produtos

IJIas tambem para a pcsquisa genomica
do cucalipto Porem segundo 0 pesqui
sador ainda e preciso otimizar mllito os

procedirnentos de gcraCao de eucalipto ge

neticarncntc modit1cado Nao hri duvida

de que a transgenia se tornani mais uma

das ferramentas de melhor mento Ilores
i

tal No emanto hoje ainda nao onhece

mus quais sao os genes chave para modi

ficar as caracteristicas importantes para

produtividade e qualidade da madeira Os

projetos genoma gerarao 0 conhecimen

to fundamental necessario para a eventu

al utilizaCao de transgenia do eucalipto
oa1ena de Foelkel coincidc exammen

Ie com a observa ao tie GmLtapaglia subre

a atencao ao utilizar a feIrdmenta da trans

geni Villa coisa eccrta a tccnologia pant

isso existc e esrn crescendo rapidamente e

portanlo nao hacomoevitarqlle scja aplica
d1 tamhCm para 0 eucalipto No entantu e

prcciso halancear tooas as infon1l3c oes ou

seja nao pcxtemos dcixar de esrudar a tnms

genia e nos atraar tecnologicamente mas

se tizennos tudo nipido uemais COlTemos

o nscu de errar uma ve7 que a engenharia

genctica c uma cil ncia ainda em rase in

fantil de desc obertaPar isso melhonstas

Oorestais avalicm hem sc vale a pcna trms

formar 0 eucalipto em urn domesticado c

tlependente cachorrinho de madame A
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