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A genômica mudou o modo como 
se faz pesquisa e o próprio enten-
dimento do que é a biologia. Seus 
efeitos atuais são comparáveis aos 
produzidos nos anos 1940 pela des-
coberta da penicilina, que então mu-
dou a medicina. “A genômica é hoje 
responsável pelo mesmo fenômeno, 
só que em todas as áreas da biologia 
e na agricultura”, disse a pesquisa-
dora Robin Buell, do Departamento 
de Biologia Vegetal da Universidade 
Estadual de Michigan (EUA), em 
palestra realizada no dia 22 de ju-
nho. A apresentação fez parte da 
agenda cultural da exposição Revo-
lução genômica, que esteve em car-
taz até meados do mês de julho no 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo. 
Robin falou sobre o tema “Arroz: um 
exemplo de como a genômica pode 
mudar as abordagens da ciência”. A 

Robin Buell
Bióloga da Universidade Estadual de Michigan 
fala da importância do genoma do arroz

Marcos Pivetta

(orangotango, gorila, chimpanzé e 
bonobo) e da espécie humana. As 
seqüências de DNA, ele lembrou, 
são ótimas para tentar descobrir 
quando surgiu cada uma dessas 
espécies: a simples troca de uma 
seqüência pode levar a espécies di-
ferentes, que podem ou não cruzar 
entre si, dependendo da semelhança 
genética. 

Como ele mostrou em seguida, o 
genoma humano difere apenas 1,2% 
do genoma do chimpanzé, 1,62% 
do gorila e 3,08% do orangotango. 
O orangotango e o gorila, com uma 
taxa de divergência de 3,09%, são 
mais distantes geneticamente entre 
si do que o homem e o chimpanzé. Li 
arrancou novamente risadas ao mos-
trar um chimpanzé e Bush fazendo 
caretas. “Um chimpanzé pode fazer 
quase tudo o que os homens fazem”, 
comentou o geneticista. Já entre um 
rato e um camundongo, apesar das 
semelhanças, a divergência genética 
é muito maior: 20%.

Mas o que exatamente faz de 
um macaco um macaco e de um 
homem um homem? Esta pergunta 
inevitável leva a incertezas: as dife-
renças, do ponto de vista genético, 
poderiam resultar das seqüências 
de proteínas formadas a partir dos 
genes, os mecanismos de regulação 
dos genes ou ambos. A regulação 
dos genes, ele lembrou, determina 
o momento de ligar ou desligar um 
gene, além de controlar a quantida-
de desse gene e em que tecido será 
produzido. “Essa regulação afeta o 
desenvolvimento, a fi siologia e a 
saúde”, disse Li. Com outras árvores 
fi logenéticas ele mostrou em seguida 
que o homem e os grandes primatas 
se separaram – ou divergiram – de 
um ancestral comum há pelo menos 
15 milhões de anos. Uma divergên-
cia mais recente, entre 4,8 milhões 
e 6,4 milhões, teria feito a espécie 
humana e os chimpanzés tomarem 
caminhos biológicos próprios. 

Linguagem e cor da pele 
A possibilidade de existir um gene 
para a linguagem pode ajudar a res-
ponder a essa pergunta inevitável. 
Trabalhando com a carga genéti-
ca transmitida de uma geração a 
outra de uma mesma família na 
Irlanda, os geneticistas encontra-
ram um gene, o FOXP2, que con-
trola a linguagem: os portadores 

de versões defeituosas desse gene 
perderam a habilidade de falar e 
de se comunicar. Por outro lado, 
contou Li, o desenvolvimento da 
linguagem depende de duas versões 
funcionais do FOXP2. “O FOXP2 é 
o único gene capaz de infl uenciar 
o desenvolvimento da linguagem”, 
observou. Sutis diferenças em uma 
versão original desse gene aparece-
ram há pelo menos 14 milhões de 
anos, levando os seres humanos a 
terem um vocabulário muito mais 
rico que o dos chimpanzés. “Nossa 
hipótese é que esse gene foi selecio-
nado por causa da vantagem que a 
linguagem pode proporcionar.” 

Genes que determinam as di-
ferentes tonalidades da pele e dos 
cabelos, como o MC1R, também 
foram selecionados ao longo de 
milhões de anos, favorecendo a 

migração e se mantendo à medida 
que poderia benefi ciar a sobrevi-
vência da espécie humana. Não é 
um privilégio de nossa espécie. Há 
cerca de 10 mil anos uma glaciação 
isolou em grandes poças d’água dis-
tantes entre si uma espécie de peixe, 
o peixe-espinho (Gasterosteus acu-
leatus), que a partir daí começou a 
se diferenciar em espécies distintas, 
alguns com escamas escuras, outros 
com escamas claras, determinadas 
pela expressão ou não do gene Kitlg. 
Os seres humanos, embora tenham 
seguido outros caminhos evoluti-
vos, também carregam esse gene, 
mais comum entre africanos do 
que entre escandinavos. Ao longo 
de nossa evolução esse gene deve 
ter favorecido a migração e a pro-
dução de pigmentos que protegiam 
do sol intenso. ■

pesquisadora teve papel de destaque 
no trabalho do consórcio público 
internacional que seqüenciou em 
2005 o genoma quase completo da 
subespécie japonica do arroz (Oryza 
sativa), a primeira planta cultivável 
a ter o seu DNA mapeado. Antes do 
cereal, apenas o genoma da Arabi-
dopsis thaliana, planta modelo da 
biologia, tinha sido seqüenciado em 
sua integridade.

Se o século passado viu a primei-
ra revolução verde, que permitiu o 
aumento generalizado de produ-
tividade na agricultura devido ao 
emprego de fertilizantes e pesticidas 
e à introdução de cultivares criadas 
pela genética clássica, o século atual 
vai precisar de uma segunda revo-
lução verde, com um perfi l distinto 
da anterior. “Isso pode ocorrer com  
o uso dos mesmos métodos que 
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utilizamos no passado, mas tam-
bém será necessário um novo mé-
todo para atendermos à demanda 
de alimentos da população”, disse 
Robin. “Acreditamos que, na maior 
parte dos casos, serão introduzidas 
novas características nos cultivos 
agrícolas por meio da genômica e da 
biotecnologia.” Com o auxílio das 
modernas técnicas desenvolvidas 
pela biologia molecular, é possível 
alterar simultaneamente um nú-
mero expressivo de traços de uma 
cultivar, como a resistência a doen-
ças, a mudanças ambientais e níveis 
de produtividade. Esse processo é 
muito mais rápido e direcionado do 
que o trabalho de melhoramento 
genético levado a cabo de maneira 
clássica (sem transgenia). Com a 
biotecnologia, acredita a pesqui-
sadora, será possível elevar a pro-
dutividade agrícola praticamente 
sem precisar aumentar as terras 
destinadas ao cultivo de grãos, ho-
je escassas em praticamente todo 
o mundo.

Segundo Robin, a genômica tem 
a capacidade de causar um gran-
de impacto na agricultura porque 
permite observar o “projeto arqui-
tetônico” da construção e do fun-
cionamento de uma célula, de um 
organismo ou até mesmo de um 
órgão. “Dessa forma, conseguimos 
informações que explicam como 
a célula foi construída, o que ela 
faz em resposta ao ambiente ou a 
patógenos”, afi rmou. “Conseguimos 
entender como as células funcio-
nam, de modo que podemos to-
mar decisões inteligentes e fazê-las 
funcionar melhor.” A pesquisado-
ra também disse que a genômica 
permitiu passar do estudo de um 
gene isolado para o de vários ge-
nes (centenas, dezenas ou milhares 
deles) ao mesmo tempo. “Essa foi a 
maior mudança de paradigma que 
tivemos. Isso ocorreu somente nos 
últimos dez anos, e tudo foi muito 
rápido”, comentou.

DNA menor
Membro da família das Poaceae, as 
populares gramíneas, o arroz, ao 
lado do trigo e do milho, fi gura 
entre os cereais mais cultivados do 
mundo, de importância inquestio-
nável para alimentação. Metade 
da população do planeta consome 
arroz diariamente, em especial na 

Ásia. Mas essa não foi a única razão 
que o levou a ser a primeira cultura 
agrícola a ter o genoma comple-
tamente seqüenciado. Pesou tam-
bém um motivo prático: seu DNA 
é bem menor do que o dos outros 
cereais. Essa característica, explicou 
Robin, foi decisiva, já que o custo 
do trabalho de seqüenciamento é 
diretamente proporcional ao tama-
nho do genoma. Como o estudo do 
DNA de plantas não costuma obter 
o mesmo nível de fi nanciamento 
que os trabalhos com o genoma hu-
mano, é preciso ser seletivo na hora 
de montar um projeto de pesquisa. 
Com 430 milhões de pares de ba-
ses (as letras químicas que formam 
o código genético), o genoma do 
arroz tem menos de um quinto 
do tamanho (17%) do genoma do 
milho e é 40 vezes menor que o do 
trigo. Confrontado com o genoma 
da Arabidopsis, o do arroz é apenas 
três vezes maior. “As plantas podem 
ter genomas bastante grandes, pois 
elas têm trechos repetidos de DNA 
e múltiplas cópias de seus cromos-
somos”, disse a bióloga.

A opção pelo arroz era tão óbvia 
que, além do consórcio público 
internacional, duas empresas de 
biotecnologia, a Monsanto e a 
Syngenta, e os chineses produzi-
ram, ainda no início desta década, 
versões não-fi nalizadas do geno-
ma do cereal. Diferentemente dos 
outros grupos, que trabalharam 
com a subespécie japonica do arroz, 
muito cultivada no Japão, Coréia e 
Estados Unidos, os chineses prefe-
riram estudar a subespécie indica, 
justamente a mais disseminada em 
seu país. “O arroz se benefi ciou do 
fato de haver diversos projetos de 
seqüenciamento do seu genoma”, 
disse Robin. De acordo com os 
resultados do trabalho publicado 
pelo consórcio internacional, o ar-
roz tem 12 cromossomos e cerca 
de 41 mil genes, sendo provavel-
mente o organismo vivo conhecido 
com maior número de genes até 
hoje determinados. “Infelizmente, 
sabemos a função de apenas 50% 
desses genes. O maior desafi o para 
as pesquisas futuras é determinar 
a função dos outros 50%.”
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tas, como o controle da fotossíntese, 
do crescimento e da reprodução. 

“O arroz não possui um conjunto 
exclusivo de genes que o defi nem 
como arroz”, explicou. “Ele partilha 
muitos genes com outras plantas e 
apenas uma pequena parte desses 
genes lhe são exclusivos.”

Num dos slides da palestra, Ro-
bin mostrou, como exemplo do que 
os biólogos moleculares chamam 
de conservação genética, um gene 
do arroz, bastante grande, que tam-
bém pode ser encontrado no milho, 
no sorgo, na Arabidopsis e em 50 
outras espécies vegetais. Quando 
descobrem esse gene numa planta, 
os cientistas logo se perguntam em 
que local do genoma ele se encon-
tra. Eles querem saber se, além de 
ser comum a várias espécies, o gene 
também ocupa a mesma posição 
dentro do genoma dessas plantas. 
Em alguns casos, grandes trechos 
de DNA de uma espécie, com-
preendendo um cromossomo ou 
muitos genes, se mantêm intactos 
em outras espécies aparentadas. 
O fenômeno também ocorre com 
o arroz e o trigo. “Isso mostra que, 
ao longo da evolução, não somen-
te os genes foram mantidos nas 
duas espécies, mas também a sua 
ordem”, comentou a pesquisado-
ra. “Esse dado é muito importante, 
por exemplo, para os biólogos que 
estudam o trigo, que tem um ge-
noma muito grande e ainda não 
seqüenciado. Eles podem usar os 
genes do arroz para compreender 
o genoma do trigo.”

Genes exclusivos de cerais
Apesar de ter muito em comum 
com o DNA de outras gramíneas, 
o genoma do arroz também exibe 
especifi cidades. Aproximadamente 
5 mil dos 41 mil genes são exclusivos 
de cereais, não tendo sido até ago-
ra encontrados em outras espécies. 
Robin quer saber qual a importân-
cia desses genes para o surgimento 
das propriedades que favorecem 
o cultivo dos cereais. A função da 
maioria desses genes exclusivos de 
cereais ainda permanece desconhe-
cida. “Na minha opinião, esses são 
os genes mais intrigantes, pois pro-
vavelmente são os que defi nem um 
cereal como tal”, afi rmou Robin.

A exemplo do que a biologia 
fez com a Arabidopsis, da qual já 

Ainda há muitos detalhes do 
genoma do arroz que precisam ser 
entendidos. Mas o que se sabe já o 
coloca como modelo para o estudo 
do DNA de outras espécies de gra-
míneas. “Seqüenciar o genoma de 
uma espécie permite compreender 
o funcionamento do genoma das 
demais espécies da família”, expli-
cou a pesquisadora. Há cerca de 10 
mil espécies diferentes de gramíneas 
no planeta, adaptadas às mais di-
versas condições ambientais, desde 
zonas de clima quente e árido até 
regiões mais frias, com altitudes ele-
vadas. Algumas dessas plantas são 
cultivadas em boa parte do planeta 
devido a três motivos principais: 
uso dos frutos comestíveis, os grãos, 
para produzir alimentos (caso dos 
cereais milho, trigo, arroz, cevada, 
centeio, sorgo, entre outros); extra-
ção de açúcar, como ocorre com a 
cana; produção de biomassa, que é 
o produto bruto do vegetal. 

Os primeiros estudos compara-
tivos feitos pelos cientistas já reve-
lam informações interessantes. Eles 
analisaram dados genômicos de 180 
plantas e verifi caram que 90% dos 
genes do arroz podem ser encon-
trados em outras espécies vegetais. 
Muitos desses genes estão ligados a 
processos básicos de todas as plan-

Diversidade 
do arroz: 
formas e cores 
distintas nos 
distintos 
ambientes em 
que o cereal 
se adaptou 

“A genômica 
permitiu 
passar do 
estudo 
de um gene 
isolado para 
o de vários 
genes ao 
mesmo 
tempo. Essa 
foi a maior 
mudança de 
paradigma 
que tivemos 
e só ocorreu 
nos últimos 
dez anos”
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foram seqüenciadas 90 variedades 
distintas da planta, Robin defen-
de a continuidade dos trabalhos 
genômicos com mais variedades 
de arroz. “O seqüenciamento do 
genoma de um tipo de arroz não 
basta”, disse. “Agora queremos mais 
genomas, para que esse que já foi 
feito (da subespécie japonica) pos-
sa ser comparado com outros.” Há 
um projeto chamado Oryza SNP 
Project, tocado por um consórcio 
público internacional, que preten-
de defi nir toda a variação genética 
presente nesse cereal. A iniciativa 
busca seqüenciar o genoma de 20 
variedades de arroz e utilizar esse 
conhecimento para o melhora-
mento genético dessa importan-
te cultura agrícola. O objetivo do 
projeto é identifi car no genoma do 
arroz todos os polimorfi smos de 
um único nucleotídeo, os SNPs, na 
sigla em inglês. Trata-se de muta-
ções caracterizadas pela variação 
de apenas uma das letras químicas, 
os tais pares de base ou nucleotí-
deos, num determinado segmento 
de DNA. O projeto também quer 
defi nir como e se esses SNPs modi-
fi cam a aparência e as características 
físicas do arroz. 

A variedade de formas que os 
diversos tipos de arroz podem assu-
mir é surpreendente. Robin exibiu à 
platéia um slide do Instituto Inter-
nacional de Pesquisa do Arroz, das 
Filipinas, com diferentes cultivares 
de arroz. Algumas plantas eram al-
tas, outras pequenas. Certos tipos de 
arroz fl oresciam cedo, outros mais 
tarde. Há grãos de arroz com várias 
colorações, indo das mais claras às 
mais escuras. Além de compreen-
der as bases genéticas do arroz, os 
cientistas tentam entender melhor o 
rendimento, a reprodução, a morfo-
logia e a qualidade do grão de cada 
variedade de arroz. “Também esta-
mos analisando como as variedades 
respondem a situações de estresse, 
como a privação de água e o exces-
so de sal, e ao ataque de patógenos 
ou pestes”, afi rmou Robin. Enfi m, 
como mostrou a pesquisadora da 
Universidade Estadual de Michi-
gan, há hoje um esforço científi co 
internacional que, sem fazer muito 
alarde ou ser muito badalado, tenta 
assegurar a produtividade agrícola 
de um dos alimentos mais básicos 
da humanidade, o arroz. ■

Fernando Reinach
Para pesquisador será preciso dobrar a produção
de alimentos até 2050 com novas tecnologias

Neldson Marcolin

O mundo tem 6,7 bilhões de pes-
soas e deverá chegar a 11 bilhões em 
2050. Para alimentar tal quantida-
de de gente será preciso ao menos 
dobrar a quantidade de alimentos 
produzidos. E, de preferência, sem 
aumentar em demasia a área agricul-
turável. “A única forma de alcançar 
essa meta é desenvolver e usar tec-
nologia no campo”, afi rmou o bió-

Segundo
o biólogo, 
o país poderá 
oferecer 
matéria-prima 
e soluções 
tecnológicas 
para o mundo

logo Fernando Reinach, professor 
titular da Universidade de São Paulo 
e diretor executivo da Votorantim 
Novos Negócios. “Ao contrário do 
que pregam os ativistas ambientalis-
tas, a tecnologia sempre foi a melhor 
amiga da política ambiental”, disse 
ele em palestra durante a agenda 
cultural da exposição Revolução 
genômica, no dia 1º de junho.
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