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Cópias da
perfeição
A ProClone trabalha para adicionar
qual idade e competitividade à produção
de plantas ornamentais no Brasil

R
eproduzir a beleza de algumas flores, repe-

tir aquele tom que só uma orquídea consegue
ter no auge de sua floração são os desafios
que a donagem de plantas ornamentais tem
exercitado há alguns anos. A técnica utiliza

um pedacinho minúsculo de um broto - mais precisa-
mente o meristema, um aglomerado de células de O,1mm
- para multiplicar flores exemplares sem diferenciação ge-
nética. Embora empregada comercialmente há mais de 20
anos, a técnica passa constantemente por aperfeiçoamentos.
Quem consegue utilizá-Ia com maior precisão e baixos cus-
tos, produzindo cópias perfeitas em grandes quantidades,
livres de doenças e com combinações inesperadas, ganha
mercado e nome. Um objetivo que está na trajetória da em-
presa ProClone Biotecnologia, instalada na cidade de Ho-
lambra, na região de Campinas.

A empresa busca qualidade e cornpetitividade ao incre-
mentar a produção de dones de diversas espécies de plan-
tas, como orquídeas, gérberas e copos-de-leite. Com o
apoio da FAPESP dentro do Programa de Inovação Tecno-
lógica em Pequenas Empresas (PIPE) desde 1997, a Pro-
Clone, que produz 40 mil mudas por mês, está se prepa-
rando tecnicamente para ganhar o mercado externo. Sua
estrutura de exportação está pronta, mas "dormente': diz a
proprietária da empresa, a bióloga Monique Inês Segeren,
que se associou a uma empresa holandesa, a Ceres Vitro,
para poder conquistar o consumidor externo. Com isso,
Monique atingirá um dos objetivos que a levaram a abrir
as portas de seu laboratório em 1989: participar do mer-
cado mundial de flores e plantas, que movimenta, em toda
sua cadeia produtiva, cerca de US$ 100 bilhões ao ano.
Desse total, os produtores são responsáveis por valores
próximos a US$ 16 bilhões.

A Holanda é o principal exportador e importador
mundial de flores e plantas ornamentais e serve de base
para as maiores multinacionais do setor. No Brasil, o seg-
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mento da produção responde por 30% do faturamento,
que alcança R$ 1,3 bilhão anualmente, cabendo ao Estado
de São Paulo a responsabilidade por 70% desse valor.

Só em Holambra, são comercializados mais de R$ 273
milhões em flores por ano. Esse pequeno município de 10
mil habitantes, distante 155quilômetros da capital paulista,
teve origem em uma fazenda, onde foi formada uma coo-
perativa de agricultores holandeses que deixaram a Eu-
ropa depois da Segunda Guerra Mundial. Nas últimas
décadas, esses agricultores se dedicaram ao cultivo de flo-
res, tornando-se referência nacional no setor.

o atraente mercado da produção de flores,
a especialidade da ProClone é clonar mudas
criadas por especialistas em melhoramen-
to, propiciando uma multiplicação acelera-
da com todas as características originais da

planta preservadas. Esse processo, além de ser designado
de clonagem ou clonação, é chamado de micropropagação
in vitro. O aperfeiçoamento dessa técnica está em desen-
volvimento pela empresa desde que ela participa do PIPE
há quatro anos. As inovações tecnológicas resultaram em
um equipamento próprio de autoclavagem que faz a este-
rilização e prepara o meio de cultura usado em recipientes
para a multiplicação das mudas. Depois de pronto, o meio
de cultura é distribuído, de forma controlada, para 650 re-
cipientes num período de três horas. "No processo ma-
nual, seria possível encher apenas 20 no mesmo tempo."
Além da demora e margem de erro, o método manual im-
plica maior gasto de energia e custo de mão-de-obra.

Por enquanto, o equipamento de auto clave está insta-
lado na ProVitro, joint venture formada entre a empresária
e a Ceres Vitro, que está incubada na Companhia de Desen-
volvimento do Pólo de Alta Tecnologia (Ciatec) de Campi-
nas. Segundo a empresária, a esterilização do meio de cul-
tura com a auto clave será feita no laboratório da ProClone,
em Holambra, assim que as obras de expansão estiverem
concluídas e forem instaladas outras duas máquinas de
autoclavagem.

Melhor esterilização - A autoclave foi projetada pelo en-
genheiro Sérgio Koseki com equipamentos totalmente na-
cionais. Foi patenteada pela ProClone com o nome de
Equipamento de Esterilização de Meio de Cultura e Dis-
tribuição Automática e, segundo Monique, não tem simi-
lar nacional. A máquina existente com funções semelhan-
tes é alemã, mas a desenvolvida pelo técnico brasileiro tem
como diferencial uma hélice, que torna os líquidos mais
homogêneos e melhora a esterilização.

Para Monique, o fato de a ProVitro estar localizada
dentro de uma incubadora é fundamental para o desdo-
bramento da segunda fase do projeto, o desenvolvimento
de uma máquina complementar para o processo de dona-
gem de plantas que já está em fase de testes. Trata-se do es-
terilizador a plasma da Valitech - outra empresa partici-
pante do PIPE e incubada no Ciatec -, que usa peróxido
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de hidrogênio na esterilização de po-
tes plásticos, um processo revolucio-
nário e com reduzido gasto energéti-
co. Segundo o pesquisador da
empresa, Tadashi Shiosawa, a máqui-
na esteriliza até 2 mil potes plásticos
em uma hora. As outras formas de es-
terilização causam danos à saúde e ao
meio ambiente, além de consumir
muita energia, afirma o pesquisador.
"O óxido de etileno é cancerígeno e
causa danos ambientais e a radiação
por raio gama tem restrições por sua
periculosidade." A máquina também
vai permitir a reutilização
dos potes plásticos após a
lavagem, o que não é feito
nem na Holanda, acres-
centa Monique.

Com os novos equi-
pamentos, a ProClone te-
rá condições de prestar
um serviço mais elabora-
do e rápido para o pri-
meiro elo da cadeia pro-
dutiva de plantas e flores,
o chamado melhorista.
Esse profissional tem es-
pécimes guardados em
estufas, que funcionam
como ferramentas para pesquisas de
variação genética e mutação. Com
elas, é possível criar mudas com carac-
terísticaspróprias, como, por exemplo,
um copo-de-leite com cor diferente
ou uma banana resistente a determi-
nada praga. Segundo Monique, esses
experimentos visam, fundamental-
mente, ao aproveitamento comercial
do resultado. No caso de flores, o me-
lhorista mostra sua criação em expo-
sições que funcionam como vitrine
para reprodutores de plantas e flores
em busca de novidades.

Ganho de escala - Como o melhorista
tem apenas algumas mudas do novo
produto, é necessária uma multiplica-
ção para que o produtor possa levar a
planta para o mercado com rapidez e
ganho de escala. Assim, o melhorista
passa a matriz para um laboratório co-
mo o da ProClone, onde é realizada a
multiplicação de mudas por micropro-
pagação. Após testes com o grupo de
plantas para verificação da qualidade,
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Canteiros de
calanchoe na

estufa: última
etapa da

clonagem

Acima, detalhe da
autoclave que esteriliza

o meio de cultura
usado em potes,

ao lado, para
multiplicar as mudas

é escolhido o lote a ser multiplicado em
larga escala. A próxima etapa ainda
está no mesmo laboratório, ou na cha-
mada biofábrica. A muda é transforma-
da em milhões de mudas, sob condi-
ções controladas, em meio de cultura e
com reduzido espaço de tempo. Após
essa multiplicação, as mudas são entre-
gues ao produtor, e só então sairão de
seus potes para serem plantadas em
canteiros de terra da estufa, para cresci-
mento, floração e conseqüente entre-
ga aos distribuidores e floriculturas.

Para garantir que a muda a ser
multiplicada por esse sistema está li-
vre de doenças conhecidas, é feito um
teste de qualidade baseado no método
Elisa (Enzyme Linked Immunosorbent
Assay). A aceitação no exterior de mu-

das donadas no Brasil passa pelo tes-
te Elisa. Trata-se de um método de pa-
drão internacional usado para testar
as reações ocorridas com as mudas di-
ante da ação de vírus conhecidos e es-
pecíficos para cada planta.

Certificado de origem - O consultor
contratado pela ProClone, o pesqui-
sador José Alberto Caram Souza Dias,
do Instituto Agronômico de Campi-
nas (IAC), acrescenta que esse teste é
determinante para obter certificado
fitossanitário de origem, que compro-
va a qualidade e a inexistência de ví-
rus e funciona como garantia de en-
trada da muda lá fora. Em seu
trabalho na ProClone, Caram desen-
volve máquinas para realizar o teste:



trata-se de uma injetora-lavadora e de
um aspirador para secagem das mi-
croplacas com 96 cavidades onde são
depositadas amostras e reagentes, uma
operação que se repete por três vezes
com cada amostra. O preço do conjun-
to importado varia de US$ 2 mil a US$
8 mil. Caram estima que as duas má-
quinas adaptadas por ele custem me-
nos de R$ 1 mil.

Evasão de matrizes - A maior capaci-
tação técnica na produção de plantas
ornamentais no Brasil pode reverter
uma situação no mínimo preocupan-
te: a evasão de matrizes brasileiras, em
que o caso mais flagrante é o de várias
espécies de orquídeas nativas que es-
tão sendo reproduzi das no exterior e
reexportadas para o Brasil. Segundo
Monique, uma muda importada de
orquídea custa R$ 4, enquanto é pos-
sível reproduzi-Ia aqui a R$ 10 o lote
de 50 mudas. A empresária acrescenta
que existem hoje quatro grupos (gê-
neros) de orquídeas com excelente
aceitação comercial - Phalaenopsis,
Dendrobium, Oncidium, a chamada
chuva-de-ouro, e Paphiopedilum, co-
nhecida como sapatinho - e dois ou-
tros também com muita procura para

reprodução: Catleya e Laelia, gêneros
apreciados pelos orquidófilos, profis-
sionais que reproduzem e vendem es-
sas plantas em exposições e feiras. "A
coleção brasileira está bastante espa-
lhada, mas a orquídea é uma planta
altamente dependente de laborató-
rio", diz Monique.

A ProClone também acelera a
multiplicação do copo-de-leite (Zan-
tedeschia), gênero com 40 espécies de
variadas cores, que tem demanda
crescente no mercado nacional. Essa
planta é importada da Holanda, mas
sua origem é a África do Sul. Outras
plantas que compõem a prateleira da

o PROJETO

Desenvolvimento de Controle
de Qualidade de Mudas
em Laboratórios Coligados
de Biotecnologia

MODALIDADE
Programa de Inovação Tecnológica
em Pequenas Empresas (PIPE)

COORDENADOR
MONIQUE INÊS SEGEREN - ProClone

INVESTIMENTO
R$ 263.000,00

ProClone são a gérbera (Gerbem), a ca-
lanchoe (Kalanchoe), além de folhagens
como samambaias (Dicksonia e Poly-
podium) e filodendros (Philodendron).
A ProClone também faz reprodução
in vitro de variedades de antúrio (An-
thurium) desenvolvidas e produzidas
pelo IAC.

A estratégia de Monique é bastante
dara: dona e desenvolve mudas que o
mercado deseja e se antecipa à con-
corrência e ao desejo dos consumidores.
Para isso inova na produção de equi-
pamentos, procura brechas de merca-
do e se associa a parceiros tecnológi-
cos e de investimento. A empresa tem
seis funcionários e cinco bolsistas. O
apoio financeiro de instituições de fo-
mento à pesquisa faz parte de sua ro-
tina desde o início das atividades da
empresa, com o Programa de Capaci-
tação de Recursos Humanos para Ati-
vidades Estratégicas (Rhae) do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia (MCT).

Investimento na produção - Enquan-
to esperava o projeto da FAPESP ser
aprovado, Monique cumpriu um pro-
grama de trabalho de oito meses no
Quênia, onde gerenciou um laborató-
rio com mais de cem funcionários da
Ceres Vitro. Essa experiência foi im-
portante para solidificar os laços em-
presariais com o sócio Hendrikus Pe-
trus Schouten, para a formação da
ProVitro. Ele,além da CeresVitro, tam-
bém é proprietário da Ceres Interna-
tional, com sede na Holanda.

O olhar do sócio holandês pousa
pelo menos quatro vezes ao ano na no-
va e embrionária empresa, para a qual
já adquiriu uma área de sete hectares
na região de Holambra. Ali, tão logo o
empresário identifique o momento
certo de investir, vai iniciar a constru-
ção de uma biofábrica que irá produ-
zir mudas donadas de várias espécies
- em larga escala - com grandes pers-
pectivas de exportação. O custo avalia-
do para esse empreendimento é de R$
1,5 milhão. Por enquanto, Monique
diz que seu sócio, em suas vindas ao
Brasil, prospecta o terreno e conhece
os produtores parceiros, que em suas
estufas reproduzem as mudas melho-
radas da ProClone. •
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