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1.!

Agricultura e Melhoramento: origens e co-evoluçio

No princípio era o consumidor, que era coincideritemente o agricultor, que era ao
mesmo tempo o melhorista. Conforme Dawkins (1995), o fluxo de informação genética desde
ajorigem determina que, em eventos sucessivos hoje melhor compreendidos, essa informação
não apenas se expressasse, como também se combinasse em uma ampla diversidade de
mecanismos de co-evolução. Assim, a percepção da etnobotânica como disciplina
complementar, ou mesmo básica, e até certo ponto, "romântica", cede agora lugar à percepção
de que, independentemente dos ciclos econômicos clássicos observados até boje, os
mecanismos de co-evolução continuam atuando. Assim, tanto a apreensão do conhecimento
indígena em relação ao uso de recursos genéticos vegetais, quanto a descrição qualitativa e
quantitativa de cultivares em modernos "dia-de-campo" com seus materiais de divulgação
técnica editados por recursos de multimídia, apenas descrevem os mecanismos de co-evolução
de espécies vegetais com a sociedade humana. Essa percepção afeta tanto as estratégias de
cbleta, conservação, caracterização e uso de recursos genéticos, quanto as estratégias de
utilização de recursos genéticos em programas de melhoramento comerciais. A seleção de
tipos agronômicos "favoráveis", ou a eliminação de tipos agronômicos "desfavoráveis" até
recentemente praticada, principalmente quando agora se conta com recursos de biotecnologia
que permitem a análise fina do genoma de espécies vegetais, demonstra a necessidade de
mudanças estratégicas na avaliação de recursos genéticos. A percepção de que, não
i;ponando quão modernos sejam os processos científicos e tecnológicos de produção do
insumo
sementes, ao se incorporar os requerimentos do mercado consumidor no processo de
li
seleção de plantas, se está praticando mecanismos de co-evolução, exige uma adoção imediata
d~sse conceito por todos aqueles envolvidos no processo, se se pretende avançar rumo a
metodologias eficientes de manipulação de recursos genéticos.
Das bordas rugosas das facas de silex utilizadas para a colheita do trigo ou cevada, as
quais foram ferramentas de pressão de seleção para que se detectasse mutantes ou se
promovesse derivas em freqüências gênicas favorecendo indivíduos com maior capacidade de
r~tenção dos grãos, até os "blunt ends" dos fragmentos de DNA obtidos pela ação de enzimas
de restrição, os mecanismos de co-evolução pouco se modificaram. Ainda as mesmas bordas
rugosas depois de todos esses anos. exigindo que procedimentos como os de "pre-breeding"
sejam observados como uma excelente oponunidade de se avaliar detalhadamente o potencial
de recursos genéticos vegetais. não apenas para a sociedade atual. mas para a preservação da
diversidade genética potencialmente útil no futuro. A utilização dos recursos tecnológicos
disponíveis à coleta. caracterização e preservação de recursos genéticos, combinada com a
aplicação dos recursos recentes de biologia molecular. devem convergir para um mecanismo
dinâmico capaz de tornar as insntuiA es encarregadas dessa atividade. em centros fundamentais
para o futuro da utilização eficiente dos recursos genéticos ,. egetais, no sentido de orientar ou
mesmo ditar. pela obscrv ação acurada das necessidades das sociedades humanas cm seus
djversos estágios de ativ idade económica. os caminhos pelos quais os melhoristas devem seguir
ern -ua missão de construir cultr, ares agncolas
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Conforme observam Sodero (1995, comunicação pessoal) e Duvick (1996), nenhum
avanço tecnológico deixou de ser incorporado aos procedimentos de seleção de plantas por
parte dos melhoristas. Entretanto, a consciência universal de que recursos genéticos merecem
um tratamento dinâmico dentro do conceito de preservação da diversidade biológica na Terra,
exige que o desenvolvimento de novas tecnologias e a formação de recursos humanos
especialistas nessa área do conhecimento humano atendam à necessidade de uma adequação,
no caso das tecnologias, e de reconversão, no caso do desenvolvimento de recursos humanos.

2.

Recursos Genéticos Vegetais e a Empresa de Sementes
2.1. O paradoxo "Competição-Cooperação"
genéticos vegetais.

no sistema internacional de recursos

No que tange ao sistema internacional de recursos genéticos, todas as nações
encontram-se atadas ao paradoxo "competição-cooperação. Cada nação sente-se pressionada a
coletar tanto quanto possível dos recursos genéticos mundiais, e ao mesmo tempo cada uma
delas depende de muitas outras em termos do suprimento desse recurso natural de natureza
dinâmica e ampla distribuição geográfica. A natureza complexa dessa relação pode ser
percebida pelo fato adicional de que esse paradoxo é de percepção diferenciada conforme a
situação ecológico-econômica de cada país. Países desenvolvidos mostram-se mais capazes de
atuar com sucesso tanto na competição quanto na cooperação, por sua maior capacidade de
influenciar decisões internacionais. Conforme comentam Heywood (1995), e Krimsky &
Wrubel (!996), tanto as negociações políticas de recursos genéticos, quanto as negociações
comerciais de germoplasma, comuns no microcosmo das empresas de sementes, dependem
cada vez mais dos resultados da atuação das nações nesse paradoxo. De fato, habilidades de
negociação multilateral passam a ser requeridas de profissionais dos quaís anteriormente se
exigia apenas capacitação técnica em recursos genéticos e melhoramento de plantas. As
características dessa negociação incluem, conforme Zartman (1994) e Machado (1996), a
atuação de múltiplas partes, a natureza múltipla dos assuntos (ou valores) e a natureza múltipla
dos papéis exercidos nessa negociação. Nela, a reconciliação de interesses é obtida
frequentemer.te por consenso, os resultados são maís de natureza normativa que referentes à
distribuição de bens tangíveis, e o progresso da negociação se caracteriza pela coalizão. O
reconhecimento dos papéis exercidos pelas partes na negociação - líderes, condutores,
defensores, bloqueadores e seguidores - é preponderante para o sucesso, principalmente em
relação aos negociadores que representam países em desenvolvimento ou empresas de menor
porte, comumente não transnacionais.

2.2. Política de recursos genéticos e conflitos de interesse com a empresa de sementes.
Uma vez criado o CGIAR (Consultative Group OP- International Agricultura! Research)
em 1971. desenvolveram-se estudos pelo T AC {Technical Advisory Committee) em 1972,
propondo a criação de uma "network" de bancos regionais de gennoplasma. Essa proposta,
revisada pelo T AC, favorável centralização da coordenação desses centros, deu origem ao
IBPGR (International Board for Plant Genetic Resources) em 1974, sediado na F AO, em
Roma. mas dirigido pelo CGIAR. Em meados de 1985, o IBPGR coordenava um grupo de
600 pesquisadores trabalhando em mais de 100 países. bem como 177 coleções em 43 bancos
de germoplasma. O suporte financeiro a esses programas era oferecido por 18 países. pelo
Programa de Desenvolvimento de Bancos de Gerrnoplasma e pelo BIRD (World Bank),
á

.

As implicações desse formato administrativo para o mercado mundial e local de
sementes começam a ser sentidas a partir do fato de que uma porção substancial das coleçõesbase localizadas no Terceiro Mundo não eram coleções naciona!~..~ aqyeJ~ ~~~q_nos_
centros do CGIAR. No final dos anos 80, menos de 15 % do germoplasma conservado>não
i'hcluindo aquele depositado nos centros do CGIAR, estava localizado nos países em
desenvolvimento. Uma crítica a essa política era de que os países desenvolvidos, embora
pobres em diversidade genética vegetal, podiam ser considerados tão ricos em germoplasma
armazenado quanto os países do Terceiro Mundo.
Um segundo fator de tensão dentro do IBPGR era representado pelo fato de que, em
seus primeiros 10 anos, suas atividades foram focalizadas em coleta de germoplasma em
ameaça de extinção, mas com ênfase em espécies de maior importância econômica, juntamente
com espécies selvagens e cultivadas a elas relacionadas. Entre as prioridades estavam os
cereais, as leguminosas, tubérculos, raízes e frutos. O IBPGR organizou mais de 300
expedições de coleta em 80 países, totalizando 120000 novos acessos abrangendo 120
espécies. Durante esses anos a maioria das coleções estava relacionada aos cereais principais e
outras poucas espécies de alto valor econômico internacional. A ausência de espécies
ameaçadas, de importância estratégica regional para a nutrição de populações pobres, foi
motivo de sérios debates na instituição. Isso provocou mudanças na prioridade de trabalho do
IBPGR.
Em sua segunda década, o IBPGR assistiu à discussão sobre a necessidade de investir
mais em pesquisa e treinamento em métodos de coleta e armazenamento de germoplasma,
bioleia molecular, métodos de melhoramento e técnicas de amostragem e avaliação da
variabilidade genética. Essa decisão, embora aumentasse a capacidade do IBPGR como
potencialmente mais ativo tanto em coletas quanto em pesquisa, determinou na prática um
questionamento, principalmente porque as atividades de coleta foram focalizadas em espécies
de importância regional no Terceiro Mundo. Em relação ao orçamento restrito, estabeleceu-se
1:1m debate sobre o balanço mais apropriado entre os esforços de campo e os novos projetos de
pesquisa do programa.
Em 1992 transformou-se o IBPGR em uma nova organização autônoma denominada
IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute), com o intuito de se obter uma
entidade flexívele independente nas respostas a novos desafios, com o envolvimento de novos
e dedicados parceiros. Baseava-se ainda na convicção de que os sistemas de pesquisa agrícola
nacionais deveriam ser a base do sucesso dos programas globais de recursos genéticos.
li

Nesse período, estabeleceu-se um acirrado debate hoje conhecido como "Seed Wars"
sobre quem deveria coletar, armazenar, avaliar e determinar a quem estariam disponíveis os
recursos genéticos. Países desenvolvidos foram surpreendidos por uma decisão da FAO em
1981, propondo a criação de um sistema internacional de bancos de germoplasma sob sua
égide, A idéia era transferir o controle sobre o germoplasma do IBPGR para a FAO. Malgrado
a generosa acolhida da sugestão pelos países do Terceiro Mundo, houve forte resistência entre
as nações desenvolvidas. Mais ainda, em 1983 aprovou-se uma resolução da FAO propondo
um "International Undertaking on Plant Genetic Resources" para assegurar que recursos
genéticos vegetais de interesse econômico/social, particularmente para a agricultura, pudessem
ser explorados, preservados. avaliados e tomados disponíveis para o melhoramento genético e
outros fins científicos. Essa proposta baseava-se no principio de que recursos genéticos
vegetais são uma herança da humanidade. devendo consequentemente estar disponíveis sem
restrições

A principal polêmica gerada por esse documento refere-se ao fato de incluir em sua
abrangência de coleta materiais genéticos especiais, incluindo linhagens elite e mutantes
obtidos por melhoristas. Além disso, essa "network' seria desenvolvida "sob os auspícios e
jurisdição da FAO". Isso implicava que direitos do melhorista podiam ser ignorados e que o
IBPGR seria subordinado à FAO. Passou-se também a resolução de que o Conselho da FAO
estabeleceria a Comissão de Recursos Genéticos Vegetais que supervisionaria o sistema global.
Em sua primeira reunião em 1985, essa Comissão teve a adesão de 67 países, o que indicava a
importância desse assunto em todo o mundo. Entretanto, Canadá. França. Alemanha, Japão ,
Inglaterra, Nova Zelândia e Estados Unidos foram contrários a essa instituição. A posição
contrária americana abrangia três aspectos:
a)

Inclusão de linhagens elite e progênies de programas de melhoramento, sob o
argumento de que não se deve esperar que linhas avançadas de um programa de
melhoramento passem a fazer parte de um sistema público de germoplasma, a
menos que o melhorista assim decida; ainda maís, a inclusão desses materiais
avançados tornaria a coleção geral grande demais para permitir um manuseio
racional.

b)

Os termos "auspícios" e "jurisdição" não estavam bem definidos.

e)

Ao contrário do IBPGR, cuja autonomia era vista como garantia de uma
orientação à prioridades científicas, a F AO era considerada uma "organização
muito política". Assim, a opinião do USDA era de que o IPGS (lntemational Plant
Germplasm System) "não poderia ser transformado em cenário de luta entre
diferentes facções políticas e filosóficas". Nas palavras de William Brown, as quais
podem ser consideradas como refletindo a posição da indústria de sementes
americana. " ... deve-se reconhecer que pesquisadores em genética vegetal podem
coordenar a distribuição de recursos genéticos de forma muito mais eficiente do
que políticos e ativistas sociais o fariam, uma vez que a compreensão dos
problemas por parte destes é, na melhor das hipótese, mínima."

Discutiu-se ainda a questão dos "farmer's rights" em contraposição aos direitos do
melhorista. Na maioria das opiniões, esses direitos do agricultor derivam de séculos de
trabalho, resultando no desenvolvimento de uma ampla variedade de tipos vegetais os quais
constituem a fonte principal da diversidade genética em plantas.
Nas reuniões subsequentes, obteve-se considerável avanço rumo a um acordo quanto a
essas questões. Ainda em 1989, os direitos do melhorista deviam ser balanceados pelos direitos
do agricultor. A proteção da propriedade intelectual não era mais vista como incompatível com
as decisões da Comissão. Dessa forma, o "Undertaking" não mais era um meio pelo qual os
países em desenvolvimento teriam acesso preferencial a produtos comerciais baseados em
recursos genéticos Livre acesso a germoplasma não mais significava acesso livre de custos.

A Comissão completou dez anos de atividades em 1993. Em sua quinta sessão~ foram
apresentados: o papel desempenhado pela Comissão na implementação da Convenção da
Biodiversidade em 1992 (Rio Surnmit); a proposta, amplamente debatida, de criação de uma
"network" de coleções "ex-situ" sob os auspícios e jurisdição da FAO; -~ -~-~
~-~
Norma de procedimentos para a coleta e transferência de germoplasma consistente com a nova
Convenção da Diversidade Biológica, cuja função primária seria oferecer subsídios para os
programas nacionais no estabelecimento de suas próprias normas e regulamentação até que a
Convenção estivesse implementada; o apoio a grupos de trabalho que preparariam a Quarta
Conferência Técnica sobre Conservação e Uso de Recursos Genéticos Vegetais, na Alemanha
em 1995. Essa Conferência teve um papel preponderante na elaboração da agenda da reunião
do Rio de Janeiro.
A despeito dos expressivos avanços alcançados nessa primeira década, permanecem
conseqüências e desenvolvimentos das "Seed W ars". Donald Duvick, como representante dos
EUA na Comissão, afirma que a natureza dessa sessão pareceu ser mais "política que técnica",
observando que o sentimento geral, emanado das deliberações, implicava que "os únicos
beneficiários dos recursos genéticos vegetais são as companhias de sementes".
Por seu turno, a abordagem ecológica dos recurso genéticos vegetais contribuiu de
forma significativa para a formação de opiniões quanto ao embate "público versus privado".
Afirma-se que desde o início da agricultura, quase que a totalidade de todas as variedades
vegetais desenvolveram-se pelas "forças da natureza"; apenas uma pequena proporção foi
desenvolvida por meio dos esforços da humanidade até o início deste século; e apenas uma
ínfima proporção, pela utilização de métodos modernos de melhoramento genético, mesmo
assim transformando essas cultivares em uma ameaça viva para a totalidade da diversidade
genética. Afirma-se também que as sementes melhoradas portam o código genético da
sociedade que as produzem, representando réplicas dos sistemas agrícolas dos países
desenvolvidos.
A assimetria quantitativa no fluxo de germoplasma entre o primeiro e terceiro mundo é
agravada pela desconfiança sobre os retornos para o terceiro mundo e sobre a qualidade da
conservação propriamente dita dessa "expropriação". Kloppenburg ( 1988) considera essa
transferência como sendo unidirecional, e alerta que a reciprocidade iniciada a partir da década
de 60, caracteriza-se pelo conceito de agricultura internacional e pela exportação de sementes
comerciais de países industrializados para aqueles do terceiro mundo. Trata-se agora de uma
assimetria qualitativa no fluxo de germoplasma. Recursos genéticos vegetais deixam o terceiro
mundo como herança comum (sem custo) da humanidade e retomam como "commodity"propriedade privada com valor de troca.
Quando se acrescenta a esse cenano a indústria se sementes, intensifica-se a
necessidade de se estabelecer um valor econômico para os recursos genéticos de cada país,
considerando-se a dimensão política dos diferentes tipos de intercâmbio, mas sempre inserindo
recursos genéticos dentro de "oportunidades tecnológicas e econômicas desses países, se se
deseja algo além da conservação estática típica das coleções de germoplasma. Há que se
implantar uma "diplomacia dos recursos genéticos"

Durante as duas últimas décadas, a indústria de sementes tem apresentado uma
tendência de abrang&cia global. Esse é um processo bem desenvolvido nos países
industrializados, e de certa forma acelerado pela biotecnologia. Discute-se o que visa a
empresa de sementes com pesquisa em alta tecnologia: a semente - enquanto indústria
sementeira - ou o processo de agregação máxima de valor ao produto ? A própria
"departamentaliz.ação" de urna atividade hoje denominada ''trait breeding" indica que,
definitivamente, características específicas, obtidas na espécie ou em outras espécies, gêneros,
famílias ou mesmo reinos, são parte integrante do processo de agregação de valor ao produto.
"Um gene - uma característica de alto valor econômico" é o novo paradigma da moderna
agricultura. Efeitos gênicos de caráter mendeliano são avaliados em termos de mudanças de
sistemas agrícolas e do faturarnento líquido que poderão determinar. As projeções indicam que
mais da metade dos futuros produtos gerados pela atividade agrícola serão parte daquilo que
se denomina "end-use quality''. Em menor proporção aparecem melhoramentos das cultivares
destinados a promover maior eficiência no processo de produção agrícola.
O problema enfrentado por essas empresas em sua busca de aumento de lucro,
entretanto, não é tanto a penetração no vasto mercado do terceiro mundo quanto o é a criação
desses mercado. Embora representem um grande mercado potencial, a maioria dos produtores
rurais do terceiro mundo não está sufucientemente capitalizada para adquirir a semente
comercial, mesmo quando disponível, e principalmente, não está preparada para assumir os
custos de um sistema de produção agrícola baseado em insumos modernos oferecidos de
maneira conjunta e complementar. De qualquer forma, a Revolução Verde prestou-se a
galvanizar a emergência de um classe de produtores bem capitalizados e tecnologicamente
sofisticados, os quais estão receptivos à semente com valor agregado e seu preço, conforme
afirma Kloppenburg. O caso dos agricultores dos Campos Gerais, no estado do Paraná, com
suas cooperativas, Fundação de Pesquisa em Tecnologia Agropecuária e sua recente opção
pela integração agropecuária, é um interessante modelo de adoção de produtos e inovações
tecnológicas, por algumas razões bem evidentes: possuem experiência na modernização e
adaptação local de sistemas de produção agrícola; possuem mecanismos próprios de difusão de
tecnologia; manifestam-se prontos para testar produtos biotecnológicos. O caso da produção e
exportação de milho pela Tailândia, país que se transformou na década de 80 num dos
principais mercados para a indústria de sementes, e o desenvolvimento de conceitos de
"agribusiness", atado às necessidades da indústria de processamento de alimentos contribuem
para a extensão do mercado de sementes com algum valor agregado em diversos países.
Finalmente, as limitações biológicas para o desenvolvimento de gennoplasma na forma
de produtos de alto valor agregado, consideradas no início do desenvolvimento da indústria de
sementes simultaneamente como barreira e oportunidade ( transferência e expressão de genes,
transferência de gennoplasma entre clima temperado e tropical, limitações de produção ligadas
a diferentes respostas ao fotoperíodo etc), vêm sendo superadas pelas operações internacionais
das empresas, com sua rede de experimentação local e agora com os recursos de
biotecnologia. As ameaças para o mercado das empresas nacionais de sementes, muitas delas
sem pesquisa intemalizada em alta tecnologia. e o desenvolvimento de competência
especialista nessa área. não apenas em caráter teórico mas com capacidade de escala, a fim de
subsidiar os programas convencionais de melhoramento genético. deveriam ser preocupação
prioritária do planejamento estratégico de pesquisa dos países em desenvolvimento.
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2.3. O mercado de sementes no Brasil e a valoração dos recursos genéticos vegetais.
Estabelecer um valor de mercado para a biodiversidade e recursos genéticos especlficos
tem sido a preocupação recente daqueles que defendem o arpmento de que esse

procedimento forneceria uma base econômica para a manutenção de recursos genéticos,
estimulando estratégias de coleta e preservação mais amplas, em contraposição à preservação
pela preservação simplesmente. Por outro lado, reconhece-se as dificuldades para que se
estabeleça essa valoração, principalmente por que deve ser estabelecida "a caminho,', ou seja,
praticando-se a negociação de recursos genéticos Poucos exemplos de prospecção e
valoração de recursos genéticos estão disponíveis. Conforme Lesser e Krattinger (1984),
países ricos em gennoplasma vem praticando essa valoração na forma de um pagamento inicial
fixo (taxa de coleta), ou um pagamento posterior baseado em vendas do produto comercial
resultante ("royalties") ou mesmo wna combinação de ambas as formas. Os autores observam.
que quando a probabilidade de obtenção de um produto comercial viável é pequena, a ênfase
em pagamentos iniciais somente pode ser praticada às expensas de uma redução significativa
nos "royalties", esperando-se portanto, um pagamento total menor. Os autores comentam
também as estratégias de prospecção preliminar no país de origem do recurso genético e a
aquisição de conhecimento indígena, como meios de redução da probabilidade de fracasso e,
consequentemente, como meios de estabelecer uma valoração adequada para recursos
genéticos. Essa valoração pode ser estabelecida segundo dois critérios: valor direto (valor de
uso consuntivo e valor de uso produtivo) e valor indireto (valor de uso não-consuntivo, valor
de opção e valor de existência). Esses conceitos, muito úteis quando aplicados à prospecção e
valoração de plantas medicinais e outras nativas de valor alimentício ainda não estabelecido,
reduzem-se ao valor direto ou mesmo ao valor de opção quando se examina, por exemplo, o
caso das sementes de milho: entretanto, como bem demonstra a moratória declarada pelo
México em relação aos milhos transgênicos, espécies como o teosinte podem ter naturalmente
seu valor de existência estabelecido. O processo de valoração é complexo, porque com
exceção do valor de uso produtivo, nenhuma das outras formas de valoração envolve um
produto de mercado para o qual o valor possa ser estabelecido diretamente. Essa dificuldade é
amplificadapelo paradoxo competição-cooperação, que pode em certos casos superestimar o
valor de um recurso genético, e pelo estabelecimento informal de um "valor-moeda" para o
germoplasma, caracteristico do intercâmbio desses recursos.
Machado ( 1996), apresenta, a partir de dados fornecidos pela APPS ( Associação
Paulista de Produtores de Sementes) e pela empresa de sementes genéticas MITI..A
(Uberlândia, MG), a proposta de que a valoração de recursos genéticos em programas de
melhoramento aplicados, seja de instituições como a EMBRAPA, seja de empresas privadas de
produção de sementes, seja realizada com os parâmetros de Genética Quantitativa conhecidos
como CGC (Capacidade Geral de Combinação) e CEC (Capacidade Específica de
Combinação). para que se estime o valor econômico de fontes de gennoplasma. Esses
parâmetros, de metodologia de cálculo conhecida e rotineiramente estimados em programas de
melhoramento de algum porte, forneceriam um "valor público" (CGC) e um "valor particular"
(CEC) para as fontes de germoplasrna, culminando com a determinação de um "valor
econômico real". representado pelo valor de mercado do produto derivado desse
gennoplasma. A dificuldade natural para a aplicação dessa metodologia é a da
confidencialidade da informação requerida para esse estudo. em função de seu valor
estrategico para os programas de melhoramento comerciais
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3.

Acesso e Controle em Recunos Genéticos Vegetais
3.1. Mercado de sementes no Brasil e valoração de recursos genéticos. "The Biotech

Wmdow".
Valorar recursos genéticos com base na Capacidade Geral de Combinação (CGC) e
Capacidade Específica de Combinação (CEC) apresentava, conforme Machado ( 1996), as
seguintes limitações devidas ao:
a) efeito da diversidade genética intrínseca à população estudada;
b) efeito de diferentes testadores na avaliação da capacidade de combinação;
e) efeito da interação genótipo x ambiente.
Esses efeitos comprometem, em maior ou menor grau, a acurácia das estimativas de
valor de um determinado germoplasma, em função de:
a)

número de variedades componentes do sintético ou população, e distância genética
entre elas. É necessário e possível caracterizar, em termos de estrutura genética,
uma população de milho Tuxpeno ou Cateto. É necessário e possível caracterizar
grupos heteróticos para melhor explorar combinações híbridas e melhor valorar
fontes de germoplasma;
b) caracterização precisa de testadores genéticos, na avaliação de CGC e CEC;
e) atenuação de efeitos da interação genótipo x ambiente, na determinação do valor
de recursos genéticos para programas de melhoramento e posicionamento
edafoclimático de cultivares.

A utilização de marcadores moleculares como auxílio à seleção de genótipos, aliada aos
recursos de informática, tem nos últimos cinco anos, conforme Rufener et ai. ( 1996, não
publicado), oferecido novas soluções a essa questão da valoração dos recursos genéticos.
Assim, os conceitos de "ideal line" e "smart pools" podem conciliar as avaliações agronômicas
( de características fenotípicas "macro") do potencial heterótico de populações, sintéticos e
linhagens, com a análise fina do genoma de progênies que compõem um programa de
melhoramento, seja para a obtenção de linhagens, seja para a obtenção de sintéticos que
concentrem o mais possível do "core" genético de populações originais que representam
grupos heteróticos importantes para um programa de tubridos. Recentemente, "software"
específico para a execução dessa análise vem sendo escrito, permitindo obter um aplicativo
"breeder's friendly", de fato operado de forma similar a um exercício do tipo "Tetris",
contendo a análise de performance agronômica combinada com a descrição detalhada do
genoma em termos de posições cromossômicas. bem estimativas de valor ou efeito alélico em
diferentes regiões do genoma. Dessa forma, a valoração de recursos genéticos caminha para a
descrição de efeitos gênicos favoráveis em um banco de germoplasma, complementando a
descrição etnobotânica e agronômica do gennoplasma disponível. Da preservação de sementes
e/ou partes de plantas, para a preservação de genes úteis, para enfim a preservação de efeitos
alélicos favoráveis, essa é a tendência de planejamento estratégico de bancos de germoplasma
em programas de melhoramento aplicados. Esse conjunto de recursos de aplicação de
marcadores moleculares em métodos de melhoramento vem sendo denominado de "Biotech
Window", por representar a primeira e efetiva aplicação de recursos de biologia molecular não
apenas à incorporação de características que adicionem valor a uma semente. associando-a a
um determinado sistema de produção agrícola de ··input"' de custo elevado, mas sim
incrementando diretamente a produtividade de cultivares para o produtor rural

A valoração de recursos genéticos é ainda mais complexa, para o caso do milho, se se

considera a utilização de linhagens de segundo ciclo, denominação geral de uma série de
procedimentos envolvendo obtenção de linhagens a partir de populações de base estreita (F2),
façam elas parte de um programa específico de m~~~--proyeobam 4a
autofecundação de híbridos comerciais disponíveis no mercado. Num plano mais geral, é
estrategicamente importante determinar algum tipo de valor para as diversas fontes de
germoplasma disponíveis, pois que isso pode apontar o melhor procedimento de melhoramento
a longo prazo para uma instituição. Conforme Magnavaca (1995, informação pessoal), o
programa de melhoramento de milho e sorgo da EMBRAPA definiu-se pela exploração de
populações e variedades de milho de base ampla para a obtenção de linhagens parentais para o
programa de túbridos. Apenas uma percentagem minoritária do programa é dedicada à
obtenção de linhagens a partir de híbridos comerciais. Dessa forma, optando por um projeto de
melhoramento de maturação mais lenta, procura-se atingir o objetivo de fornecer híbridos
comerciais a partir de populações de maior diversidade genética. Magnavaca coteja essa
experiência com aquela norte-americana, onde aparentemente atingiu-se um patamar de
produtividade elevado as custas da redução intensa de variabilidade. recentemente, nota-se a
tendência de se ampliar essa base genética a partir da introgressão de germoplasma de clima
subtropical e mesmo tropical. Um exemplo significativo da adequação da abordagem da
EMBRAPA, segundo Magnavaca, reside no fato de que essa empresa está liberando para o
mercado um híbrido de milho moderno e de ciclo precoce, obtido estritamente a partir de
populações tropicais, sem a utilização direta, ou mesmo a introgressão de proporções de
germoplasma de clima temperado. A experiência da lJN'1MILHO (cooperativa de produtores
de sementes de milho que utilizam os recursos genéticos desenvolvidos pela EMBRAPA) pode
se revelar como uma primeira oportunídade para a valoração bem determinada de recursos
genéticos, uma vez que se pode considerá-la como um sistema fechado que se inicia com a
seleção de plantas em populações de milho da própria EMBRAPA, atingindo-se a
comercialização controlada do produto final.
3.2. Modelos de cooperação em acesso e controle de recursos genéticos envolvendo
empresas de sementes.

No caso de sementes de milho. dois modelos de acesso e controle de recursos
genéticos, os quais transcendem os modelos de negociação informal, ou mesmo os modelos de
negociação bilateral, que estabelecem de maneira subjetiva e informal o "valor-moeda" do
germoplasma, podem ser considerados.
O primeiro deles é representado em sua origem pelo LAMP (Latin Arnerican Maize
Project) e atualmente pelo GEM (Germplasm Enhancement ofMaize). Esse programa envolve
a cooperação entre entidades públicas tais como o USDA e diversas universidadesdos EUA, e
cooperadores privados, representados por 22 empresas de sementes de milho norte-americana,
nacionais ou transnacionais. O Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo
(Cl\iMYT) e a EMBRAPA estão também representados no "Technical Advisory Committee"
desse programa.
O objetivo principal do programa é o do enriquecimento dos recursos genéticos de
milho dos EUA que hoje representam apenas Sº'o do germoplasma mundial disponível, o que
aumenta a vulnerabilidade potencial à pragas. doenças e estresses ambientais. O germoplasma
exótico. nesse caso representado por recursos genéticos subtropicais e tropicais, pode fornecer
genes para a tolerância a essas adv ersidades. alem de contribuir para o enriquecimento de
grupos heteróticos capazes de promover o aumento da produtividade do milho As diretrizes
do programa explicitamente mencionam o objetiv o de. com a sua implementação, assegurar
')

que o país mantenha sua liderança mundial no fornecimento de um alimento básico na cadeia
do "agribusiness". O suporte anual do GEM inclui $ 500.000 concedidos pelo Congresso

americano e$ 450.000 concedidos pela indústria de sementes dos EUA.
Os procedimentos técnicos utilizados pelo GEM incluem, num contrato com os
cooperadores privados, o compromisso de avaliar, em cruzamento com linhagens-elitedessas
empresas, uma série de populações de milho de origem subtropical e tropical. Cada empresa
deve realizar um trabalho técnico de avaliação de pertinência dessas populações aos grupos
heteróticos já conhecidos corno importantes para a produção de híbridos. Por seu turno, os
cooperadores tem acesso aos ensaios de campo realizados em diversos locais, bem como aos
resultados e às amostras de sementes dos materiais pelos quais se interessem. O suporte desse
programa é baseado na Universidade de Iowa (USA), e conta com recursos de divulgação via
bases de dados em "compact-disks" e Internet.

Recentemente, levantou-se algumas dúvidas com relação à equidade de distribuição
dos beneficios do programa GEM, principalmente para os países tropicais, e mesmo para as
empresas de sementes privadas que não contem com os recursos de análise fina do genoma da
espécie, hoje internalizados nas empresas transnacionais. Pollak ( 1996, informação pessoal),
menciona o estudo de extensão do GEM para a área internacional, possibilitando o beneficio
direto de cooperadores em países tropicais, até agora apenas fornecedores de recursos
genéticos para o programa.
O segundo modelo é representado pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa de Milho (NAP)
da Universidade de São Paulo, baseado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.
Apoiado na figura jurídica desse núcleo, um consórcio envolvendo a Universidade, a
EMBRAPA, o Instituto Agronômico de Campinas, e mais cinco empresas privadas de
sementes de milho desenvolveram um projeto de pesquisa com o objetivo de avaliar recursos
genéticos de milho quanto à tolerância a doenças de importância econômica para as regiões
tropicais de produção de milho no Brasil, financiado pelo Programa de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (PADCT - MCT/BIRD). Num processo de negociação multilateral
informal, os consorciados estabeleceram alguns mecanismos ainda incipientes de "first-access"
e de distribuição do gennoplasma, bem corno das informações geradas pelo projeto. Os
consorciados estabeleceram que terão direito a receber amostras do germoplasma de melhor
potencial desenvolvido pelo projeto, cooperando entretanto para a multiplicação de sementes
nos volumes necessários ao atendimento de todos os participantes. Discute-se nesse momento
o direito de acesso às informações e a amostras de germoplasma, por parte de entidades,
principalmente empresas privadas, não consorciadas no projeto desde seu início. Entretanto,
não se nota ainda entre os consorciados, a percepção do significativo potencial que esse núcleo
tem para se tomar um mecanismo correlato com o GEM, beneficiando as instituições de
pesquisa e os produtores de sementes do país. É evidente que o desconhecimento de
mecanismos de negociação multilateral, bem como a ausência, no país, do conhecimento
especialista na administração de projetos desse porte tem colocado restrições à plenas
possibilidades desse projeto. De qualquer forma. o modelo deve ser considerado corno
estratégico para o desenvolvimento do país nessa área, merecendo maior atenção de todos
aqueles envolvidos com o assunto no àmbito da administração estadual e federal.

4.

Mudanças estruturais nttessárias

Do exposto, fica evidente que é necessário o desenvolvimento estratégico e urgente de
atividades que permitam a aplicação em escala dos conhecimentos ~~
~
-~e.
biológica e recursos genéticos em projetos como o do PAOCT/BIRD. Para que isso ocorra,
entretanto, há necessidade da formação, ou mais especificamente, da reconversão de
especialistas nessa atividade, para que um país rico em diversidade biológica como o Brasil
possa desenvolver metodologias eficientes em coleta, preservação, avaliação e uso ("prebreeding") de recursos genéticos. além de capacitar-se para a negociação multilateral nessa
área.
Santos ( 1995, não publicado), apresenta propostas para uma negociação muhilateral
eficiente, quanto a recursos genéticos vegetais, discutindo diversos mecanismos de acesso e
controle desse recursos e propondo a implantação do MUSE ("Multilateral System for
Exchange"), um sistema flexível de acesso "eost-free", e distribuição
de beneficios que
incluiria também mecanismos de compensação financeira como retribuição ao acesso,
abrangendo inclusive os direitos do agricultor/melhorista. Esse programa incluiria, mediante
participação voluntária, todos as entidades e representações civis atuantes no gerenciamento e
utilização de recursos genéticos vegetais, as quais contribuiriam para a manutenção do
programa. O autor discute diversos cenários de dinâmica do sistema MUSE, concluindo que o
mesmo representa um sistema aberto e transparente, no qual os direitos e obrigações de todos
os membros estão completamente especificados e protegidos, sendo pelo menos tão eficiente
em tennos de custo-benefício quanto os atuais sistemas de negociação multilateral, podendo
mesmo resultar em maiores reduções de custo, como por exemplo eliminando-se a necessidade
de se preparar acordos para transferência de materiais, no caso de transações individuais.
Na recente sessão da Conferência Técnica Internacional sobre Recursos Genéticos
Vegetais (FAO- Leipzig, 1996), discutiu-se a adoção de um plano global de ação para a
conservação e utilização sustentável de recursos genéticos. Os itens de 175 a 178 das
atividades prioritárias quanto à utilização de recursos genéticos recomendam a identificação
de genes úteis para programas de melhoramento de plantas, bem como para incrementar os
níveis de diversidade genética em espécies de importância agronômica em sistemas agrícolas
diversos. Recomendam ainda que se dê alta prioridade à identificação de genes que confiram
tolerância aos estresse bióticos e abióticos limitantes da produção agrícola. Também,
recomendam que se melhore a eficiência de processos de avaliação pelo desenvolvimento e
adaptação de novas tecnologias para a detecção de genes úteis.
Do exposto por Santos, do observado na negociação multilateral do NAP, apresentada
no item anterior, e do verificado nas recomendações da Conferência da F AO, fica evidente a
necessidade de uma reconversão, mais que uma simples reciclagem, dos profissionais que
atuam em recursos genéticos e em melhoramento de plantas. Principalmente estes últimos
devem avançar da conceituação de valor informal (''valor-moeda" ou mesmo escamoo) dos
recursos genéticos, e do controle da propriedade dos mesmos, hoje mais identificados como
um bem de capital, para o conceito de recursos genéticos como "quanta" de informação
genética. dinâmicos e voláteis. Todo o conjunto gênico de uma espécie vegetal, distribuída em
um sem-número de espécies ancestrais, raças indígenas. comerciais antigas. comerciais
recentes e modernas, linhagens-elite e seus híbridos. populações e sintéticos. fazem parte de
um contínuo fluxo gênico que em futuro próximo será processado como informação em sua
forma mais pura Cultivares comerciais serão a expressão mercadológica. em alguns casos com
máximo \ alor agregado. de frequências alelicas com \ alor pre-detenninado
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Machado e Salles-Ftlho (1996) discutem os impactos das recentes técnicas de biologia
molecular sobre a formação e qualificação de melhoristas de plantas, concluindo pela
necessidade de redefinição imediata do perfil desses profissionais e sugerindo um elenco
reformado de disciplinas de caráter geral e especifico que possibilitem a capacitação dos
mesmos para as exigências de atuação nos cenários anteriormente descritos. Nota-se que a
consciência sobre a amplitude e o grau das mudanças hoje em curso, por parte da maioria dos
profissionais ligados a essa área está muito aquém do desejável. Perde-se, crescentemente, uma
sólida estrutura de competências científicas e tecnológicas por um descompasso, e muitas
vezes por um ceticismo conservador. em relação a uma nova base de conhecimentos que.
embora recente, já impõe sérias penalidades a quem não lhe confere atenção devida.

S.
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