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A minha perspectiva 

É necessário utilizar todo o conhecimento 
disponível para adequar as características das 
plantas às necessidades. 
 

 Maior produtividade 

 Menor utilização de recursos 

 Menores perdas para factores bióticos e 
 abióticos 

 Melhores/diferentes/adequadas qualidades 
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Porque precisamos de melhorar as 
plantas? 

 
Ex: stresses bióticos 

Como seriam as culturas se não tivessem sido 
geneticamente modificadas? 

https://www.geneticliteracyproject.org/2014/06/19/how-your-food-would-look-if-not-genetically-modified-over-millennia/ 
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Melancia (Citrullus lanatus) 

•Aumentar o leque de possibilidades para a 
transferência de características desejáveis. 

•Aumentar a precisão da incorporação da 
característica desejada. 

•Tranferir rapidamente variantes alélicas úteis 
entre plantas da mesma espécie ou de 
relativos selvagens. 

•Modificar a expressão de genes da própria 
planta. 

Para quê a biotecnologia para o 
melhoramento vegetal? 
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Como é que as plantas podem ser 
geneticamente modificadas? 

transgenesis 
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Exemplos: 3 estratégias diferentes 

• 1 – Alteração de uma característica qualitativa 

• 2 – Alteração de uma característica quantitativa 

• 3 – Engenharia metabólica 
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1 - Resistência a Insectos 

Microscopia eletrónica de transmissão de uma secção longitudinal de 
Bacillus thuringiensis em esporulação 

Bacillus thuringiensis  
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Types of BT endotoxins and their targets 

A agricultura é responsável por 

~70% do gasto da água potável 

 Conceito 

 Aumento da productividade em 

condições de deficit hídrico  

 Benefícios 

 Melhores productividades com 

melhor utilização da água 

 Redução do consumo de água 

 Melhoria da economia da produção e 

da sustentabilidade ambiental 

Arabidopsis 

with Gene Control 

with Gene Control 

Rice 

2 - tolerância à secura 
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“A transgenic corn plant, herein referred to as "MON87460", or "CspB-Zm Event 
MON87460" is tolerant to water deficit stress as the result of expression of a cspB 
protein from E. coli in cells of said transgenic plant. (Csp – Cold Shock protein) 
 
Use of the water deficit stress tolerant corn will provide major benefits to corn 

growers, for example providing 5-10% higher crop yields in western 
dry-land acres where the average yearly rainfall is insufficient to support an 

agriculturally effective yield from wild-type corn plants.” 

Publication date: 06/09/2011  
Patent application 
number: 20110138504 

DroughtGuard 

3 – Engenharia Metabólica 
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Novas perspectivas 

• Combinação de características (stacking) 

 

• Novos métodos de melhoramento (NBT) 
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Novas Técnicas de Melhoramento 
(NBT) 

Nucleases dirigidas para uma sequência especíica 

RNA de interferência 

Mutagénese oligo-dirigida 

Agro-infiltração 

Cisgénese 

Enxertia em porta-enxertos modificados 

“Reverse breeding” 

Modelação dos níveis de metilação do DNA 

Silenciamento génico;  
substituição alélica; Inserção de DNA 

Trends in Biotechnology, June 2013, Vol. 31, No. 6 3 
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Plant Cell Rep. 2016 Jul;35(7):1507-18. doi: 10.1007/s00299-016-1974-2. Epub 2016 Apr 2. 

Exemplos de novas variedades alimentares com 
beneficios para os comsumidores produzidas 
via mutagénese mediada por “NHEJ repair” 

NHEJ - Non Homologous End Joining (reparação de DNA por junção de extremidades não 
homólogas)  
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A tecnologia do DNA recombinante é “a” tecnologia 
adequada ao melhoramento das culturas? 

Bem… 

 Wilhelm Klumper, Matin Qaim (2014) PLoS ONE 9(11): e111629 

Impacto Geral da Adopção da 
Agrobiotecnologia 



14 

Quem ganha  com o uso da  
Agrobiotecnologia? 

(des)Honestidade intelectual? 
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Obrigado pela Vossa atenção! 


