
Histórico e conceitos em conservação e uso de recursos 

genéticos 

 

 

1. Introdução 

 

 Os recursos fitogenéticos são as bases da subsistência da humanidade. 

Suprem as necessidades básicas e ajudam a resolver problemas como a fome e a 

pobreza (Jamarillo & Baena, 2001). Entretanto têm sido perdidos principalmente 

pelo uso inadequado que temos feito deles assim como a destruição do seu 

habitat.  

Esta destruição tem ocorrido, pois, o homem em função da redução do 

número de culturas e dos plantios extensivos tem destruído muitas regiões de 

vegetação natural para colocar os cultivos de interesse. Para que se tenha idéia 

da destruição ocasionada pelo homem aproximadamente 17 milhões de hectares 

de florestas tropicais são desmatados a cada ano (WWF, 1994) O Brasil com a 

sua mega diversidade classificado como o maior detentor de variabilidade do 

planeta com aproximadamente 23% da variabilidade global, vem desmatando o 

seu habitat natural quase na mesma velocidade que o resto do mundo. A mata 

Atlântica, que cobria a região costeira de norte a sul, é considerada hoje o bioma, 

que embora não tenha dimuido tanto em extensão, tem sido objeto de perda de 

diversidade pela retirada de recursos específicos(Wetzel, 1999).  
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Como exemplo da redução das culturas utilizadas, enquanto os aborígenes 

da Austrália utilizavam para a sua alimentação até 1200 espécies de plantas os 

homens civilizados utilizam em torno de trinta culturas dentre as quais só arroz, 

trigo, milho e batata respondem por 95 % das calorias presentes na dieta humana 

(FAO, 2000).  

Desta forma diversas áreas são utilizadas para a exploração das culturas 

economicamente importantes destruindo desta maneira o habitat dos recursos 

genéticos causando a erosão genética dos recursos fitogenéticos. Dada a sua 

importância é necessário conservar a variabilidade biológica para benefício das 

gerações presentes e futuras. 

 Os recursos genéticos têm grande importância, pois, estima-se que nos 

próximos trinta anos a população humana chegará aos 8,5 bilhões de habitantes e 

para alimentarmos tal número de pessoas temos que aumentar nossa eficiência 

de produção de alimentos, remédios, abrigo etc. Com a utilização dos genes 

contidos em bancos de germoplasma pode-se aumentar a eficiência produtiva e 

reduzir a suscetibilidade de plantas aos estresses bióticos e abióticos.  

 

2. Conceitos 

 Biodiversidade: a multitude de bioformas, em todas as suas categorias 

taxonômicas e ecológicas, que habitam a biosfera.  

Recursos fitogenéticos podem ser entendidos como a variabilidade de 

plantas, integrantes da biodiversidade, de interesse sócio-econômico atual e 

potencial para utilização em programas de melhoramento genético, 

biotecnologia e outras ciências afins (VALOIS et al., 1996). 
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Estes podem ser conservados dentro ou fora do seu habitat natural e 

combinando as duas alternativas.  

Fora do seu habitat natural, os recursos fitogenéticos se conservam em 

bancos e coleções de germoplasma. Quando conservado fora do seu habitat, os 

recursos genéticos recebem a denominação de conservação “ex situ”, quando 

conservado dentro do seu habitat natural utiliza-se à denominação de 

conservação “in situ”, ou de maneira complementar “in situ” “ex situ”. Quando 

a conservação busca também possibilidades de exploração junto aos produtores é 

denominada “on farm”. 

 A principal forma de conservação praticada pelos bancos de germoplasma 

é a “ex situ”, uma vez que estes locais normalmente concentram-se recursos de 

diversas partes do Globo. A principal critica feita a este tipo de conservação é que 

desta forma a seleção natural fica impossibilitada de atuar. Assim os genótipos 

não sofrem o processo de evolução normal em função das alterações das 

condições ambientais. Como resultado deste processo deve-se olhar um banco de 

germoplasma como um banco de genes e não como um banco de genótipos. 

 A conservação “in situ”, praticada no local de ocorrência de maior 

variabilidade da espécie é de difícil execução, pois nestes locais tem-se também 

grande variabilidade dos patógenos e artrópode-pragas destas culturas, entretanto 

nestas condições a seleção natural atua continuamente. Este tipo de conservação 

é o praticado nos parques e bosque de reservas naturais.  

Atualmente com o ecoturismo, a viabilidade econômica destas áreas está 

mais assegurada. 
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 A conservação “on farm” é restrita às regiões onde a população originária 

do local ainda tem forte influência nas regiões próximas aos centros de 

diversificação das culturas. O mais próspero exemplo conhecido desta modalidade 

é o executado pelos índios peruanos da região andina com a batata. Nesta região 

tem-se atualmente até feiras de trocas de sementes. 

Outros conceitos: 

Patrimônio genético: informação de origem genética, contida em amostras 

do todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma 

de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de 

extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em condições in 

situ no território nacional, na plataforma continental ou na zona econômica 

exclusiva; 

Conhecimento tradicional associado: informação ou prática individual ou 

coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou 

potencial, associada ao patrimônio genético; 

Comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de 

comunidades de quilombos, distintos por suas condições culturais, que se 

organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios, e que 

conserva suas instituições sociais e econômicas; 

Acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de componente do 

patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico 

ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza; 

Acesso à tecnologia e transferência de tecnologia: ação que tenha por 

objetivo o acesso, o desenvolvimento e a transferência de tecnologia para a 

 
 

4



conservação e a utilização da diversidade biológica ou tecnologia desenvolvida a 

partir de amostra de componente do patrimônio genético ou do conhecimento 

tradicional associado; 

Bioprospecção: atividade exploratória que visa identificar componente do 

patrimônio genético e informação sobre conhecimento tradicional associado com 

potencial de uso comercial.  Estes conceitos foram retirados da MP 2186-16 

(Brasil, 2001). 

 

1.1 Histórico 

 

O mais antigo registro de interesse por recurso genético e do antigo Egito 

quando a rainha Hatshetput despachou uma expedição, no ano de 1500 a.C., 

para coletar plantas de uma árvore conhecida como Punt, que produzia uma 

goma aromatizada que era utilizada no templo de al Bahar (Guarino et al., 

1995).  

 Em tempos mais modernos as coleções de germoplasma foram 

formadas pelos hospitais que tinham interesse em armazenar plantas 

medicinais para utilizar nos doentes, principalmente nos séculos 16 e 17 na 

Itália renascentista. Entretanto a mais significativa coleção de germoplasma 

feita no século XX foi feita de 1920 a 1930 pelo All – UNION Institute of Plant 

Introduction de St. Petersburg sob a coordenação de Nikolai Ivanovik Vavilov 

que atualmente chama-se Nikolai I. Vavilov All-Union Scientific Research 

Institute of Plant Industry (VIR). Este pesquisador conseguiu aproximadamente 

50.000 amostras de plantas em mais de 50 países. 
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Em 1974 a FAO estabeleceu as atividades do International Board for Plant 

Genetic Resources (IBPGR), mantido pela FAO, atualmente o IBPGR passou 

a chamar-se IPGRI International plant genetic resources e tem ligações 

cientificas com a FAO. No Brasil as atividades de coleta e conservação da 

biodiversidade começaram no ano de 1970 com a criação do CENARGEN. Na 

UFV esta preocupação foi anterior, pois junto a Rockfeller Foundation a UFV 

iniciou sua atividade de coleta e preservação de germoplasma em 1966 (Silva 

et al., 2001). 

 

1.3 Criação e manutenção de um banco de germoplasma 

 

 A conservação dos recursos genéticos é atividade contínua, de largo 

prazo que implica recursos em tempo, pessoal treinado, instalações e 

financeiros. No passado quando uma instituição, por razões não conhecidas , 

decidia conservar recursos genéticos havia verdadeiro comoção da 

comunidade científica e esta instituição passava a receber amostras de todo o 

mundo das espécies a serem conservadas (Sackville et al., 2002). Atualmente 

as razões para conservar e as espécies objeto devem ser definidas com base 

em critérios científicos lógicos e econômicos como a necessidade, o valor e 

uso das espécies e a facilidade de conservá-las.  

 A conservação exige estabelecimento de prioridades como: 

a) O tipo de planta que se vai conservar (espécies em perigo ou de 

interesse) 

b) As atividades que serão desenvolvidas com o material conservado; 
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c) Os recursos disponíveis para realizar estas atividades. As prioridades 

podem variar, porém tem-se que ter presente que a conservação e o 

uso do germoplasma são os objetivos mais importantes. 

Para se conservar o germoplasma o curador deve conhecer a taxonomia 

das espécies e as técnicas de representar a sua variabilidade genética e 

conservar estável o genótipo original. Também deve obter informações 

como dados de passaporte, caracterização e avaliação. 

As instalações devem garantir isolamento de fatores ambientais e 

bióticos como pragas e doenças. Devem ser seguras e contar com infra-

estrutura mínima como água, energia elétrica, proteção contra roubo e 

estarem protegidas de possíveis distúrbios públicos. 

A equipe de trabalho em um banco não deve se restringir ao curador do 

banco, mas devem estar associados Fisiologistas, Botânicos, Melhoristas, 

Entomologistas, etc. 
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