USANDO AGROBIOLO GIA PARA
GARANTIR A PRODUÇÃO
SUSTENTÁVE L DE ALIMENTOS
RIO ESTÃ O TRAB ALHA NDO EM PROJ ETOS
A DRA. VALE RIA FAGG IOLI E A DRA. MAYR A OSO
ENTÁVEL DE ALIM ENTO S DO PROG RAM A
DIFE RENT ES NO CAM PO DE PROD UÇÃO SUST
A
A IMPL EMEN TAÇÃ O DE BIOL OGIA ORIE NTAD
CABA NA, QUE TEM COM O OBJE TIVO ACEL ERAR
FIOS AMB IENT AIS NA AMÉ RICA L ATIN A.
A DAD OS PARA SUPE RAR UMA SÉRI E DE DESA

FALE COMO UM AGROBIOLOGISTA
AGROECOSISTEMA – uma unidade
funcional da atividade agrícola
ANTROPOGÊNICO – relativo ou resultante
da influência do ser humano sobre a natureza.
Por exemplo, poluentes antropogênicos
BIOINFORMÁTICA – uma subdisciplina
da biologia e ciência da computação com
interesse na aquisição, armazenamento, análise
e divulgação de dados biológicos
SEQUESTRO DE CARBONO – o processo
de captura e armazenamento de dióxido de
carbono atmosférico
METABOLISMO ENERGÉTICO – todos os
processos químicos que ocorrem dentro de um
organismo para gerar energia
GENÓTIPO – o conjunto completo de
material genético de um organismo
Seja pelo efeito direto da atividade humana,
como o desmatamento e a produção de
culturas em massa, ou os impactos indiretos
causados pelas mudanças climáticas, como
secas e inundações, a natureza está sob uma
pressão enorme como nunca visto antes. Para
garantir que nosso planeta continue a nos
sustentar, pesquisadores de todo o mundo
estão investigando maneiras de tornar a forma
como vivemos mais sustentável. A forma
pela qual obtemos nossa comida é uma parte
importante disso.
O programa CABANA (Capacity Building
for Bioinformatics in Latin America) é uma
iniciativa inspiradora que fortalece o campo
da bioinformática na América Latina. O
programa é um consórcio internacional com uma organização no Reino Unido e
nove na América Latina - e visa três desafios

METAGENÔMICA – o estudo de uma
coleção de material genético (genomas) de
uma comunidade mista de organismos
MGNIFY – um banco de dados gratuito para
análise e comparação de dados metagenômicos
FENÓTIPO – as propriedades físicas
observáveis de um organismo
FOTOSSÍNTESE – o processo pelo qual as
plantas transformam a luz solar em energia
química
FISIOLÓGICO – relativo às funções e
mecanismos de um organismo vivo
MICROBIOMA DO SOLO – a comunidade
dinâmica de microrganismos associados às
plantas e ao solo

específicos: doenças transmissíveis, proteção
da biodiversidade e produção sustentável
de alimentos. A Dra. Valeria Faggioli, do
Instituto Nacional de Tecnologias Agrícolas da
Argentina, e a Dra. Mayra Osorio, da Pontifícia
Universidade Javeriana, na Colômbia,
trabalharam em projetos de pesquisa no ramo
de alimentos sustentáveis do CABANA.
SOLOS SUSTENTÁVEIS
Valeria está investigando o impacto de
práticas antropogênicas de longo prazo, como
a agricultura intensiva, nas comunidades
bacterianas e fúngicas do solo. As atividades
humanas consideradas necessárias para a
sociedade – desde o plantio de certas espécies
de plantas até a construção de edifícios –
impactam os microbiomas do solo e podem
afetar a condição do solo. Eles também têm
efeitos potencialmente devastadores na

ESTÔMATOS – poros encontrados nas
folhas, caule e órgãos de uma planta
CONDUTÂNCIA ESTOMÁTICA –
A medida da abertura e fechamento dos
estômatos de uma planta (e, portanto, perda
de água)
LAVOURA – a preparação agrícola do solo
por agitação mecânica de vários tipos, como
cavar, mexer e revirar
TRANSPIRAÇÃO – perda de vapor de água
através dos estômatos
TRANSCRIPTOMA – o estudo do conjunto
completo de transcritos de RNA produzidos
pelo genoma – em circunstâncias específicas
ou em uma célula específica – usando métodos
de análise em grande escala, tais como
sequenciamento de RNA (RNAseq)

produção de alimentos, agora e no futuro.
Valeria também está investigando o impacto
de longo prazo das atividades humanas nos
microbiomas do solo com o objetivo de
demonstrar a necessidade de mudar as práticas
locais e nacionais para garantir o abastecimento
sustentável de alimentos. Ao estudar amostras
do solo, ela espera mostrar como a atividade
humana nos microbiomas do solo pode ser
sustentável se a modificação for feita de
forma ponderada e estratégica, seguindo
procedimentos que considerem a importância
da conservação do ecossistema.
UM ESTUDO ÚNICO
As amostras do solo que Valeria estudou foram
retiradas do experimento de monocultura de
soja mais antigo do mundo. “O experimento
foi iniciado em 1975 e inclui uma técnica

sustentável de cultivo de soja, que inclui
o plantio direto. Isso agora é amplamente
utilizado na Argentina e em outros países, mas
era novidade no início do experimento”, explica
ela. “Plantar sem arar é fundamental para
preservar o solo e acumular matéria orgânica,
contribuindo para a redução da emissão
de dióxido de carbono para a atmosfera.
O microbioma que habita tais condições
representa um recurso valioso para melhorar o
sequestro de carbono em solos agrícolas.”
MÉTODOS
Apoiada pelo CABANA, Valeria passou vários
meses no laboratório de Rob Finn no EMBLEBI (Instituto Europeu de Bioinformática). Lá,
ela usou uma ferramenta de bioinformática que
classifica fungos e bactérias a partir de leituras
de sequenciamento de DNA. Ela também
utilizou o MGnify, serviço de bioinformática do
instituto, que permitiu uma análise completa
dos dados e uma identificação precisa de
microrganismos em suas amostras do solo.
A principal vantagem do MGnify é que ele
permite que pesquisadores como Valeria
publiquem seus próprios dados de uma maneira
que possa ser usada por outros cientistas, e
visualizem e analisem seus dados em conjunto
com outros dados semelhantes de pesquisas
feitas em todo o mundo.
OS IMPACTOS
A pesquisa de Valeria gerou informações sobre
a composição de comunidades microbianas
sob práticas de cultivo diferentes em um local
específico por um longo período. Ela mostrou
que os sistemas de plantio direto apresentavam
um microbioma do solo mais diversificado e,
por fim, maiores rendimentos das culturas.
“Como o cultivo da soja está se espalhando
pelo mundo por causa de seu valor nutricional
(principalmente proteico), esses impactos
sobre os microbiomas do solo podem ser
extrapolados para outros agroecossistemas”, diz
ela. “Por exemplo, na África do Sul, a cultura
foi recentemente adotada pelos agricultores e
podemos compartilhar informações sobre os
impactos em termos de propriedades
biológicas do solo.”
OS PRÓXIMOS PASSOS
Como a pesquisa de Valeria mostrou, é possível

identificar milhares de espécies em uma
única grama de solo, então o próximo passo
é estabelecer o papel funcional das espécies
identificadas. Até agora, suas descobertas
foram apresentadas em seminários virtuais –
nacionais e internacionais – para a comunidade
científica e os agricultores que utilizarão essas
descobertas no futuro.
PLANTAS SUSTENTÁVEIS
A pesquisa de Mayra teve como objetivo
caracterizar e comparar as respostas de duas
variedades de plantas de cacau ao déficit
hídrico. Como as diferenças genéticas entre
essas variedades de cacau afetam suas reações
à seca? Esta informação pode ser usada
para desenvolver variedades de cacau mais
resistentes à seca?

DRA. VALERIA FAGGIOLI
Instituto Nacional de Tecnologias para
Agricultura, Argentina

ÁREA DE PESQUISA
Microbiologia

PROJETO DE PESQUISA
Investigação do impacto de práticas
antropogênicas de longo prazo nas
comunidades bacterianas e fúngicas do solo

O cultivo do cacau está sofrendo com as
mudanças na frequência das chuvas por causa
do aquecimento global. A disponibilidade de
água diminuiu e houve perdas significativas de
rendimento, e a situação deverá piorar.
PESQUISA DE CAMPO
Em um dia típico no campo, Mayra se levanta
antes do amanhecer para coletar dados
fisiológicos, como o potencial hídrico, que é
indicativo do estado hídrico de uma planta. “O
resto do dia envolve a observação das plantas e
a coleta de dados relacionados à fotossíntese,
condutância estomática e transpiração, por meio
dos quais é possível analisar o efeito da seca na
aptidão das plantas”, explica Mayra. “Para todas
essas medições de dados, utilizo equipamentos
especiais, alguns muito pesados e com pouca ou
nenhuma iluminação. Registro os dados no meu
caderno protocolo de experimentos de campo
ou diretamente no computador.”
MÉTODOS
Mayra também usa o sequenciamento de
RNA (RNAseq) para descobrir quais genes
foram expressos nas amostras de suas plantas
de cacau. Esses padrões de expressão gênica
podem indicar quais vias biológicas são afetadas
pela resposta da planta à escassez de água.
A equipe com a qual Mayra trabalha, usa
métodos estatísticos para ajudar a responder
à questão biológica que está sendo
abordada. “Eu esperava que os

DRA. MAYRA OSORIO
Laboratório de Biologia de Plantas e
Culturas, Departamento de Biologia,
Pontifícia Universidade Javeriana,
Bogotá, Colômbia

ÁREA DE PESQUISA
Biologia

PROJETO DE PESQUISA
Caracterização e comparação da resposta
fenotípica ao estresse por déficit
hídrico de dois genótipos de cacau com
comportamento fisiológico diferentes

FINANCIADORES
Vice-presidência de Pesquisa da
Pontifícia Universidade Javeriana; Mayra
recebeu o financiamento de programa de
estágios do projeto CABANA liderado
pelo EMBL-EBI.

genótipos de cacau respondessem de forma
diferenciada ao estresse por déficit hídrico
severo”, diz ela. “Foram várias abordagens. Por
exemplo, para os dados fisiológicos, usamos
uma análise de variância (ANOVA), seguida
de uma comparação de médias. No caso da
análise de dados de RNAseq, a quantidade
de dados é tão grande e cheia de ruídos
que várias etapas analíticas são necessárias,
conectadas sequencialmente em um pipeline de
bioinformática complexo. Isso envolve filtragem
e transformação de dados, testes estatísticos e
representações gráficas dos dados analisados,
usando vários programas de computador,
ferramentas e bancos de dados desenvolvidos
por cientistas da computação ou bioinformátas.”
Mayra conduziu esta parte de seu estudo no
EMBL-EBI, passando vários meses no grupo
de expressão gênica liderada pela Dra. Irene
Papatheodorou, com o apoio do CABANA.
AS EVIDÊNCIAS
Os clones de cacau avaliados apresentaram

SOBR E
BIOLO GIA

níveis diferentes de tolerância à seca; até
certo ponto, todos conseguiram se recuperar
de uma seca severa após a reidratação.
No entanto, Mayra encontrou diferenças
entre os genótipos. “Os mais tolerantes
pareciam responder mais ao tipo específico
de estresse imposto, mantendo um certo
nível de taxa fotossintética. A resposta do
clone menos tolerante foi aparentemente
mais ampla, envolvendo mudanças
importantes no metabolismo energético
e fotossíntese”, explica.
OS IMPACTOS
A pesquisa de Mayra fornece uma nova
visão sobre os genes envolvidos na tolerância
das plantas de cacau ao estresse causado
pela seca, o que, até agora, não era claro.
“Nossos resultados são relevantes para o
plantio de mudas no campo. Por exemplo, a
alta suscetibilidade à desidratação de árvores
jovens é algo que os produtores precisam estar
cientes”, diz ela. “As diferenças encontradas

nos mecanismos eficientes de tolerância e
na identificação dos genes envolvidos abrem
novos caminhos para pesquisas à entender
essa resposta mais a fundo. Bem como para o
melhoramento genético dessa característica.”
O cultivo de variedades de cacau mais
tolerantes às condições climáticas influenciadas
pelo aquecimento global está se tornando cada
vez mais necessário. Como explica Mayra, “o
cultivo de cacau é um meio de subsistência
para os pequenos agricultores e suas famílias.
Faz parte de sua dieta diária e é uma fonte
importante de antioxidantes.” É importante
ressaltar que o cacau também oferece aos
agricultores uma alternativa viável ao cultivo de
coca para o comércio de medicamentos.
Pesquisas agropecuárias como as de Mayra
e Valeria estão ajudando a manter o meio
ambiente saudável, a produção de alimentos
sustentável e a vida das pessoas segura.

Biologia pode se ramifcar para a microbiologia,
agrobiologia, agronomia, bioinformática,
biologia molecular e fisiologia de plantas.

beneficiais e garantir um futuro sustentável
– e biólogos continuarão a ter um papel
fundamental nisso.

O aquecimento global e a consequente
mudança climática estão afetando todas
as formas de vida, incluindo a produção
de alimentos. A população global está
aumentando rapidamente – será necessária
a produção de mais comida para alimentar
mais pessoas. Determinar quais são as práticas
prejudiciais para a produção de alimentos
vai ajudar a identificar as práticas que são

“A América Latina é um dos principais
produtores de grãos no mundo e o sucesso
das safras podem determinar o fornecimento
de alimentos mundialmente,” explica Valeria.
“Para alcançar isso, a próxima geração de
microbiologistas precisa fortalecer redes de
contatos colaborativas com cientistas para
gerar novas informações; e com os produtores
e políticos para ter um impacto na agricultura.”

EXPLORE CARREIRAS EM BIOLOGIA
•  Valeria aconselha identificar as áreas que você mais gosta, criando uma
conta no Twitter e seguindo pesquisadores, laboratórios e sociedades
relacionadas ao assunto – isso vai ajudar a se manter atualizado sobre
muitas vagas abertas.
•  Estudantes de biologia tem uma página dedicada a biologia e todas as
coisas que você pode fazer com um diploma nessa área, incluindo links para
organizações relevantes.
• Explore o trabalho do Instituto Europeu de Bioinformática (EMBL-EBI)
•  De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica (ERI), o salário anual
médio de um biólogo na Argentina é $900,000 pesos argentinos e na
Colômbia é $36,000,000 pesos colombianos.
•  No Reino Unido, o salário médio de um biólogo pode variar de £15,000
a £70,000 libras dependendo do nível de experiência e do cargo que você
está trabalhando.

TRAJETÓRIA DA ESCOLA À BIOLOGIA
Mayra e Valeria fazem questão de enfatizar que as áreas que
você deverá estudar depende dos seus interesses específicos,
pois biologia é uma área muito ampla. No entanto, algumas
áreas tem uma importância especial, tais como genômica e
biologia molecular, biologia computacional/bioinformática
(incluindo conhecimento de programação), construção de
experimentos, bioquímica e (nano) biotecnologia.
Mayra também se preocupa com a importância da
comunicação. “Uma proficiência excelente em língua inglesa
é essencial para falantes não-nativos da língua, como muitas
das oportunidades mencionadas acima estão disponíveis
no exterior, e essa é uma competência chave para escrever
propostas, publicar artigos ou se candidatar para qualquer vaga
internacional” ela diz. “Eu também enfrentei esses problemas
em algum momento e é importante vê-los como desafios
pessoais que devem ser superados se você pretende ter
sucesso.”

CONHEÇA MAY RA

AS PRINCIPAIS
DICAS DE MAYRA
Seja perseverante e sempre
termine o que você começou,
não importa o quão difícil isso
pareça ser!

Quando eu estava estudando engenharia
biotecnológica, eu percebi que eu encontraria respostas
para contribuir para a segurança de alimentos.
Comecei a trabalhar com cultura in vitro de tecidos
de culturas tropicais de importância, com o objetivo
de obter mudas clonais de baixo custo e alta qualidade
propagadas. Melhorar a diversidade e a qualidade de
mudas, e fazer seus preços mais acessíveis para os
produtores é uma forma de melhorar a produção no
campo e a segurança de alimentos. Desde então, eu
tenho trabalhado em culturas tropicais e comecei a
incorporar biologia molecular, fisiologia e métodos
de bioinformática para enfrentar aspectos diferentes
relacionados a biologia de culturas.
Sempre me interessei em melhoramento genético
de cultura de alimentos. Eu comecei com tecido de
plantas e regeneração de cacau in vitro, o que são
passos importantes para o melhoramento genético.

O cacau é melhorado por reprodução convencional e
geração híbrida, e proporcionar conhecimento básico
– assim como o desenvolvimento de metodologias de
fenotipagem relacionadas a característica melhorada –
se torna necessário.
Persistência e paciência são fundamentais para o
sucesso. Você também precisa ser curioso e amar
o que você está fazendo, porque em pesquisa você
pode encontrar obstáculos a qualquer momento. Ser
criativo e confiante permite que você procure por novas
soluções para seus desafios.
Estou muito orgulhosa dos nossos resultados sobre
a resposta à seca do cacau usando metodologias
transcriptômicas e fisiológicas, com o desafio de
integrá-los para obter mais conhecimento. Isso
permitiu que eu completasse um marco pessoal
importante que foi completar meu doutorado.

CONHEÇA VALE RIA

AS PRINCIPAIS
DICAS DE VALERIA
Escolha o seu orientador
com cuidado! Faça perguntas
antes de aceitar a oferta –
lembre-se que ciência é um
desafio constante, e você
precisará de suporte
e orientação.

A curiosidade me inspirou a ser uma cientista. Eu
cresci em uma fazenda de leite, sem outras crianças
ou redes sociais. Meus melhores amigos eram minha
imaginação e alguns livros. Eu lembro de um livro do
meu pai de quando ele era um aluno do primário. O
livro era muito legal porque ele incluía experimentos
para se fazer em casa. Os meus favoritos eram
aqueles envolvendo solo e biologia. Nos primeiros
estágios da minha carreira profissional, mentores
incríveis me inspiraram a abraçar a ciência
No começo da minha carreira, eu investiguei a
biologia do solo em agrossistemas e trabalhei em
institutos europeus de renome. Isso permitiu que
eu estivesse mais preparada para me candidatar
e ter sucesso nas candidaturas para conseguir
financiamento para esta pesquisa.
Motivação e paixão pela ciência são os grandes
pilares da minha vida profissional. Eu estou

constantemente aprendendo coisas novas para
aplicar na minha carreira, não só tópicos em ciência,
mas também comunicação e liderança. Habilidades
interpessoais são essenciais para ter uma carreira
cientifica feliz nesse mundo altamente competitivo.
Para superar os obstáculos, persevere e foque
nas coisas positivas. Durante essa pesquisa, teve
momentos quando nos sentimos sobrecarregados
pelas dificuldades, mas algo dentro de nós nos deram
coragem para continuar e alcançar nossos objetivos.
A realização profissional da qual sou mais orgulhosa
é ser orientadora de quatro estudantes de doutorado
que estão investigando a microbiologia do solo
na agricultura. Eu já orientei 23 estudantes de
iniciação científica nos últimos 10 anos (três deles
estão atualmente escrevendo suas dissertações). É
um prazer guiar pesquisadores jovens a motivá-los a
seguir uma carreira na ciência.

