– BIOFORTIFICAÇÃO –
ALTERNATIVA À SEGURANÇA NUTRICIONAL
Milton Ferreira Moraes1
João Augusto Lopes Pascoalino2
Steve Jasson Fernandes Alves2

INTRODUÇÃO

E

stima-se que a população mundial continuará
a crescer em ritmo acelerado por muitos anos,
atingindo, em 2050, um platô com aproximadamente
9 bilhões de pessoas (GODFRAY et al., 2010). Dessa forma, a
demanda global por alimentos também continuará a aumentar
e, de acordo com o que tem sido estimado, no período de
1990-2030 haverá necessidade de duplicar a produção agrícola
mundial, com aumento de duas vezes e meia a três nos países em
desenvolvimento (DAILY et al., 1998; GRAHAM et al., 2001). A
aplicação de nutrientes nas áreas agrícolas por meio de fertilizantes
tem sido considerada como fator-chave para a manutenção da
segurança alimentar, havendo correlação linear positiva entre
crescimento populacional e consumo de fertilizantes (ZHANG
e ZHANG, 2007). Experimentos de longa duração realizados
no Brasil e no exterior demonstraram que, dentre os fatores
responsáveis pelo sucesso no rendimento de grãos, os fertilizantes
minerais contribuem com 30% a 50% (STEWART et al., 2005;
MALAVOLTA e MORAES, 2009).
A Revolução Verde foi um importante marco no desen
volvimento da humanidade. A obtenção de variedades de porte
baixo, melhoradas para responder ao fertilizante nitrogenado sem
apresentar acamamento, foi um avanço da agricultura que permitiu
altas produções de cereais por área. Deste modo, conseguiu-se suprir
a demanda por alimentos decorrente do crescimento populacional.
Embora a produção de alimentos tenha acompanhado o crescimento
populacional, problemas de deficiência nutricional atingiram quase
metade da população mundial (WELCH et al., 1997; WELCH,
2001; GRAHAM et al., 2007). As deficiências ocasionadas pela
falta de ferro (Fe), iodo (I), selênio (Se), vitamina A e zinco (Zn)
são atualmente as que causam maior preocupação em relação à
saúde humana, principalmente nos países em desenvolvimento.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de
2 bilhões de pessoas são anêmicas em decorrência da deficiência
de Fe (ALLEN et al., 2006). Estima-se que um terço da população
mundial vive em países considerados de alto risco em relação à
deficiência de Zn, sendo sugerido que um quinto da população
mundial pode não estar ingerindo este nutriente em quantidade
suficiente (HOTZ e BROWN, 2004). Combs Junior (2001) estima
que haja de 0,5 a 1,0 bilhão de pessoas com provável carência de
Se, ao passo que mais de 800 milhões de pessoas são deficientes
em I (WELCH, 2008).
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As principais causas da desnutrição podem ser atribuídas a:
(i) alta taxa de ingestão de alimentos com baixo teor de minerais
e vitaminas (por exemplo, arroz, milho e trigo) em detrimento de
grãos de leguminosas, frutas, verduras e produtos de origem animal,
comum em países de regiões em desenvolvimento, como Ásia,
África e América Latina (WELCH, 2001; DIBB et al., 2005); (ii)
baixo teor do nutriente no solo; (iii) perdas na qualidade nutricional
devido ao sistema de industrialização (por exemplo, polimento
do arroz); (iv) fatores antinutricionais, como metais pesados
tóxicos e fitatos, que reduzem a absorção de micronutrientes pelo
organismo humano.
O baixo teor de minerais em grãos se deve, em parte,
ao melhoramento genético vegetal voltado para ganhos em
produtividade sem a devida consideração pela melhoria da qualidade
nutricional. Em trabalhos recentes, foi demonstrado que, ao longo
dos anos, o aumento de produtividade obtido por intermédio do
melhoramento vegetal apresentou relação inversa com o teor de
micronutrientes em grãos de trigo e batata inglesa (MONASTERIO
e GRAHAM, 2000; GARVIN et al., 2006; MURPHY et al., 2008;
WHITE et al., 2009).

BIOFORTIFICAÇÃO GENÉTICA
A preocupação com o crescente aumento da desnutrição no
mundo levou ao desenvolvimento de estudos sobre a biofortificação
dos alimentos (LONG et al., 2004; WELCH e GRAHAM, 2004;
WHITE e BROADLEY, 2005) com o intuito de melhorar a qualidade
dos produtos agrícolas por meio de melhoramento convencional de
plantas e/ou transgenia/biotecnologia. Essa linha de pesquisa foi
denominada “biofortificação genética” e tem mostrado ser um
caminho promissor para melhorar a concentração de nutrientes e
vitaminas nos alimentos vegetais. Esse é o foco dos programas de
biofortificação (GRAHAM, 2003).
Nesse contexto, pesquisas relatam a existência de ampla
variabilidade genética na concentração de micronutrientes
presentes em partes comestíveis das culturas. Essa variação se
torna de extrema importância para os programas de melhoramento
convencional, possibilitando a utilização da estratégia de seleção
de cultivares naturalmente mais eficientes em acumular minerais e
vitaminas na parte comestível das culturas, ou seja, que apresentam
genes que expressam essa característica, em interação com o
ambiente (WHITE e BROADLEY, 2005). De acordo com Welch
et al. (2005) e Scheeren et al. (2011), o trigo é um bom exemplo

Abreviações: CRTI = caroteno dessaturase; Fe = ferro; I = iodo; OMS = Organização Mundial de Saúde; P = fósforo; PSY = fitoeno sintase; S = enxofre;
Se = selênio; Zn = zinco.
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que retrata a ampla variabilidade genética de caracteres como o
teor de micronutrientes nos grãos (Figura 1, Tabela 1). Variações
genotípicas para essa mesma característica também foram relatadas
por Graham e Rengel (1993) e Fageria et al. (2002), mostrando ser
um importante fator na seleção de cultivares biofortificados.

Figura 1. Variação genotípica na biodisponibilidade de Zn em grãos de
28 genótipos de trigo.
Fonte: Adaptada de Welch et al. (2005).

Tabela 1. Variação genotípica na concentração de ferro em genótipos de
trigo cultivados em três ambientes no Brasil.
Ambiente

Teor de ferro (mg kg-1)
Máximo

Genótipo

Mínimo Genótipo

Brasília, DF

55,75

IAS 54-Se121

24,30

IPR 129

Londrina, PR

41,60

Ponta Grossa 1

21,95

OR 1

Passo Fundo, RS

49,62

Triplo Anão

25,90

IPR 128

Fonte: Scheeren et al. (2011).

Estratégias de transgenia também podem ser usadas para
aumentar a concentração de minerais nas espécies vegetais. Nesse
caso, os estudos concentraram-se principalmente em Zn e Fe, que
são os nutrientes frequentemente deficientes na dieta humana. Na
transgenia, utiliza-se de duas abordagens distintas: (i) aumentar a
eficiência de absorção e transporte para as partes comestíveis dos
vegetais e (ii) aumentar a quantidade biodisponível de minerais
nas partes comestíveis das plantas (GRUSAK e DELLAPENNA,
1999; WHITE e BROADLEY, 2005).
Comparando-se o melhoramento genético convencional
de plantas com a estratégia de transgenia, observa-se que o
primeiro apresenta uma diferença marcante, pois está diretamente
relacionado com a herdabilidade das características de maior
acúmulo de nutrientes pelas espécies vegetais (ZHU et al., 2007).
Na abordagem genética para transgenia, vários grupos de pesquisa
estão à procura de genes que determinam altos níveis de Zn e Fe nos
grãos, como os cromossomos 6A e 6B identificados nas plantas de
trigo (CAKMAK et al., 1999). Em alguns casos, pode-se optar pelo
cruzamento de parentes distantes. Tal estratégia poderia ser utilizada
para aumentar a concentração de Se em plantas de trigo, em razão
dos cultivares modernos apresentarem pouca variação genotípica no
conteúdo deste elemento, quando comparados aos selvagens, que
geralmente apresentam níveis mais elevados (LYONS et al., 2005).
Porém, essa variação genotípica natural parece não ser suficiente
para o melhoramento do trigo visando a biofortificação em Se.
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Outra alternativa seria introduzir novas características nos
cultivares comerciais, por meio da mutagênese. Essa abordagem tem
sido utilizada para gerar baixos níveis de fitato em variedades de
cereais e leguminosas, técnica essa que possibilitou o aumento nos
níveis de Zn e Fe biodisponíveis nas plantas (MENDONZA, 2002;
RABOY, 2002; WELCH, 2002). Contudo, o melhoramento visando
a redução de fitato deve ser ponderado, uma vez que o ácido fítico
apresenta benefícios para as plantas, pois tem função, por exemplo,
na manutenção do estoque de fósforo (P), reserva de grupos fosfatos
reativos, estoque energético, é fonte de cátions e necessário para
a iniciação da dormência, além de proporcionar benefícios para
a saúde humana, desempenhando funções como antioxidante e
agente anticarcinogênico (BROWN e SOLOMONS, 1991; GRAF e
EATON, 1993; WHITE e BROADLEY, 2005). Em geral, sementes
com baixos níveis de fitato mostram-se pouco resistentes aos
estresses na fase inicial de desenvolvimento vegetativo.
Nesse contexto, há várias abordagens possíveis para o
aumento do conteúdo e/ou biodisponibilidade de nutrientes nas
culturas, com destaque para o melhoramento convencional e as
estratégias de trangenia (FROSSARD et al., 2000), como abordado
anteriormente. A biotecnologia, seja com a introdução de genes
de outras espécies ou alteração de rotas metabólicas endógenas
das próprias plantas, visando melhorar a qualidade nutricional das
culturas alimentares, também tem conquistado espaço no meio
científico. Essa linha de pesquisa tem-se destacado devido aos bons
resultados obtidos, sendo considerada a técnica com maior potencial
para beneficiar a saúde humana global (GRAHAM et al., 1999;
FROSSARD et al., 2000; YE et al., 2000; LUCCA et al., 2001).
O marco da biotecnologia teve início com o desenvolvimento
de uma variedade de arroz com alto teor de β-caroteno (precursor
da vitamina A) denominado “Golden Rice” ou “arroz dourado”
(Figura 2) (YE et al., 2000; PAINE et al., 2005). Foi o primeiro
alimento a ser biofortificado por meio do uso da tecnologia do
DNA recombinante. O conceito é simples: embora plantas de
arroz normalmente não sintetizem β-caroteno no endosperma
devido à ausência de duas enzimas – caroteno dessaturase (CRTI)
e fitoeno sintase (PSY) –, a inserção de dois genes, que expressam
tais enzimas, tornaram funcional a rota de síntese e permitiram
maior acúmulo de β-caroteno nos grãos de arroz (YE et al., 2000;
MORAES et al., 2009).

A

B

Figura 2. A
 rroz comum (A) e arroz dourado (“Golden Rice”), com alto
teor de β-caroteno (B).
Fonte: Beyer (2005).

Após a obtenção do arroz dourado, novos estudos foram
realizados, originando a “batata amarela” (DUCREUX et al.,
2005) a “couve-flor alaranjada” (LU et al., 2006) e a “cenoura”

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 140 – DEZEMBRO/2012

(BARANSKA et al., 2006), com altos níveis de β-caroteno. Muitas
outras pesquisas utilizando a biotecnologia na melhoria do valor
nutricional das partes comestíveis das culturas estão em progresso.
Algumas com aplicações promissoras, como: abordagens genéticas
para aumentar o teor de pró-vitamina A em milho e banana (ALURU
et al., 2008; TANUMIHARDJO, 2010), engenharia metabólica da
síntese de ácido fólico em tomate e arroz (DIAZ DE LA GARZA et
al., 2007; STOROZHENKO et al., 2007) e engenharia de biossíntese
da vitamina E, ainda em estudo para as culturas de soja, milho e
canola (ZHU et al., 2007; HIRSCHI, 2009). Também estão sendo
desenvolvidos cultivares com maior conteúdo de aminoácidos em
cereais, principalmente em arroz. Um exemplo é o desenvolvimento
de sementes ricas em enxofre (S), que têm expressado aumentos dos
níveis de cisteína e metionina (HAGAN et al., 2003).
De acordo com Bhullar e Gruissem (2012), deve-se dar
prioridade ao desenvolvimento de cultivares que combinam
níveis mais elevados de micronutrientes, vitaminas e aminoácidos
essenciais sem, contudo, alterar seu desempenho agronômico. O
desafio, agora, é melhorar esses aspectos nutricionais, tornando os
níveis adequados para a alimentação humana, além de possibilitar
um acréscimo da biodisponibilidade de micronutrientes. Portanto,
a biofortificação genética apresenta-se como uma estratégia viável
e sustentável para combater as deficiências nutricionais, porém,
para obter melhores resultados, é necessario uma abordagem
multidisciplinar, que inclui conhecimentos agronômicos.

Figura 3. Influência do zinco aplicado via solo na concentração de zinco
nos grãos de trigo.
Fonte: Cakmak et al. (2010).

Tabela 2. Métodos de aplicação de zinco e sua influência no rendimento
e concentração do elemento na parte aérea e nos grãos em
plantas de trigo1.
Métodos de
aplicação
de zinco

BIOFORTIFICAÇÃO AGRONÔMICA
A biofortificação agronômica tem sido utilizada como prática
complementar para ampliar o potencial de enriquecimento dos
teores de nutrientes e vitaminas na parte comestível das culturas.
Diversas práticas podem compor a biofortificação agronômica,
entre elas, as que influenciam no aumento dos teores de Zn, Fe,
Se e I, além de outras que colaboram de forma geral na qualidade
nutricional das plantas.
Nesse contexto, o uso de fertilizantes, visando aumentar os
teores de micronutrientes nas culturas, é uma das principais práticas
a serem utilizadas, e pode ser realizada por meio da adubação via
solo, tratamento de sementes ou aplicação foliar (WELCH, 2008).
Dentre os nutrientes estudados, as melhores respostas tem sido
obtidas com a aplicação de Zn, pois é possível selecionar plantas
eficientes para maior acúmulo do elemento nos grãos e também
responsivas à adição desse micronutriente pela prática da adubação
(WHITE e BROADLE, 2005; MORAES et al., 2009). Pesquisas
realizadas por Yilmaz et al. (1997) e Cakmak et al. (2010), avaliando
métodos de aplicação de Zn, demonstraram que a aplicação de doses
de Zn no solo melhorou a produtividade e a concentração de Zn nos
grãos de trigo (Figura 3). Nesses trabalhos, o método mais eficaz
para aumentar a concentração de Zn nos grãos foi a aplicação do
nutriente no solo conciliada à aplicação via foliar, podendo alcançar
aumentos de três a quatro vezes na concentração de Zn nos grãos,
em relação ao tratamento sem aplicação de Zn (Tabela 2).
Resultados semelhantes foram observados por Ekiz et al.
(1998) em cereais, sendo que, para estes, a aplicação de Zn no
solo conciliada com pulverizações foliares foi o tratamento mais
eficaz, com aumentos de até três vezes na concentração desse
micronutriente nos grãos, quando comparado ao controle.
Avaliando métodos de aplicação de Zn em arroz, em três países,
Phattarakul et al. (2012) observaram que aplicações individuais
de Zn via foliar e aplicações combinadas no solo e via foliar,
foram mais efetivas no aumento da concentração de Zn nos
grãos (Tabela 3). Todavia, é importante destacar que a magnitude
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Controle
Solo
Semente
Foliar
Solo + foliar
Semente + foliar
1

Concentração
de zinco (mg kg-1)

Aumento no
rendimento (%)

Parte aérea

Grãos

Parte aérea

Grãos

10
19
12
60
69
73

10
18
10
27
35
29

109
79
40
92
83

265
204
124
250
268

Valores médios de três cultivares cultivadas em solo deficiente em Zn.

Fonte: Yilmaz et al., 1997, adaptada por Cakmak (2008).

dos aumentos dos teores de Zn, embora significativos na maior
parte dos casos, foram bastante inferiores quando comparados aos
estudos com trigo. Dessa forma, observa-se que, na biofortificação
agronômica por meio da adubação, ainda há necessidade de
mais estudos para indicação mais segura de quais culturas e
recomendações de manejo devem ser adotadas.
Em contraste ao observado para o Zn, para o Fe, que é um
nutriente com forte regulação genética, as práticas de manejo,
principalmente adubação, apresentaram pouca influência sobre
as concentrações do elemento nos grãos (MORAES et al., 2009).
Alguns pesquisadores explicam que essa baixa influência da
adubação nos teores de Fe nos grãos é devida à rápida conversão
deste elemento em formas indisponíveis, quando aplicado ao solo,
e à sua baixa mobilidade no floema. Assim, tanto a adubação no
solo como a foliar apresentam baixa eficácia (RENGEL et al.,
1999; CAKMAK, 2008). Porém, vale relatar que incrementos nos
teores de Fe nos grãos têm ocorrido de forma indireta. Isso ocorre,
por exemplo, quando aumentos nas concentrações de Zn nos grãos
estão associados a pequenos aumentos nas concentrações de Fe,
caracterizando um caso de sinergismo (Figura 4). Alguns trabalhos
recentes têm demonstrado que a nutrição nitrogenada da planta, por
meio da adubação no solo, resulta em aumento da concentração de
Fe nos grãos, havendo correlação positiva entre concentração de N
e concentração de Fe nos grãos de cereais (CAKMAK et al., 2004;
DISTELFELD et al., 2007; SHI et al., 2010).
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Tabela 3. Concentração de zinco em arroz branco cultivado com fertilizante contendo Zn, em três países, nos anos de 2008 e 2009.
Formas de aplicação de Znb
País

Localização

Ano

Variedade

Controle

Solo

Foliar

Solo + foliar

Teste Fc

-1

- - - - - - - - - - - - - - - - (mg kg ) - - - - - - - - - - - - - - - - Lao PDR

Vientiane

2009

TDK7

19,6 a

20,3 a

22,8 b

23,9 b

***

Tailândia

Chiang Mai

2009

CNT1

16,2 a

16,0 a

18,3 b

18,9 b

***

2009

IR68144

24,8 a

25,1 a

27,3 b

28,4 b

***

14,8

Turquia

Edirne

2008

OMC 97

13,9

12,6

13,7

2008

OMC 97a

15,4

14,2

14,8

14,7

ns

2009

OMC 97

10,6 a

11,5 a

12,5 ab

13,4 b

**

2009

OMC 97a

12,1 a

13,5 b

14,6 c

15,0 c

**

16,1

16,2
0,9
7,8

17,7
10,4
9,6

18,4
15,1
10,9

Média
Aumento no teor de Zn no arroz comparado ao controle (%)
Desvio-padrão para diferentes ensaios

ns

Cultivada como arroz irrigado ou arroz de terras altas com irrigação por gotejamento.
Letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente (DMS, P < 0,05).
c
ns = não significativo a P < 0,05; **significativo a P > 0,01; ** significativo a P > 0,001.
a

b

Fonte: Phattarakul et al. (2012).

Figura 4. R
 elação entre concentração de zinco e concentração de ferro
nos grãos de 27 genótipos de trigo.
Fonte: Welch et al. (2005).

Apesar dos estudos sobre biofortificação agronômica estarem
voltados com maior atenção para os micronutrientes Zn e Fe, notase um significativo aumento nas pesquisas com os elementos Se
e I, visto que ambos, a despeito de ainda não serem considerados
essenciais para as plantas, são reconhecidos como micronutrientes
na nutrição humana e animal. Diferentemente do observado para
Zn e Fe, esses elementos apresentam baixa regulação genética,
sendo seus teores nos produtos agrícolas alimentares altamente
dependentes de suas concentrações nos solos agrícolas, ou seja,
são elementos potencialmente responsivos ao manejo da adubação.
O uso de fertilizantes inorgânicos contendo Se provoca
aumento na concentração do elemento nos alimentos, fato esse
estudado com êxito, particularmente na Finlândia e na Nova
Zelândia (EUROLA et al., 1989, 1991; LYONS et al., 2003;
HARTIKAINEN, 2005). A Figura 5 mostra que aplicações de
fertilizantes NPK enriquecidos com Se causaram aumentos na
concentração de Se em culturas alimentares e, consequentemente,
na ingestão de Se pela população. Este é um excelente exemplo
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Figura 5. Mudanças na concentração de Se nos grãos de cereais e na
ingestão diária de Se pela população da Finlândia, em função da
aplicação de fertilizantes NPK enriquecidos com Se, no período
de 1984 a 2004.
Fonte: Adaptada por Cakmak (2008).

da contribuição da biofortificação agronômica para melhoria da
qualidade de grãos e benefício da saúde humana. Mais informações
podem ser obtidas em trabalhos de Combs Junior e Gray (1998) e
Ekholm et al. (2005).
Quanto à biofortificação com I, as práticas agronômicas
que tem apresentado melhores resultados são a adubação e a
irrigação. Lyons et al. (2009), estudando a adubação com I em
mandioca, encontraram maior acúmulo do elemento nas raízes
e nas folhas das plantas adubadas, comparadas ao controle, sem
aplicação de I (Tabela 4). Todavia, nesse caso, a magnitude do
aumento em razão da adubação com I não foi expressiva. Outros
pesquisadores, como Jiang et al. (1997), Rengel et al. (1999) e Dai
et al. (2004), observaram resultados semelhantes, após adubação
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Raízes

Folhas

Controle

8 (0)*

256 (46)

aumentar as concentrações de minerais em produtos agrícolas
comestíveis, corroborando com os resultados de Kothari et
al. (1991), Caris et al. (1998), Rengel et al. (1999), Harrier e
Watson (2003), Larsen et al. (2006) e Cavagnaro (2008), os quais
constataram que a associação micorrízica aumenta as concentrações
de Zn, Fe e Se nas partes comestíveis das culturas.

Adubação com iodo

13 (3)

337 (90)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tabela 4. Concentração de iodo em raízes e folhas de mandioca, com e
sem adubação com iodo, na Colômbia.
Tratamentos

*

Concentração de iodo (μg kg-1)

Amostras abaixo do limite de detecção de 10 μg kg-1, atribuído valor de
8 μg kg-1 de iodo. Valores entre parênteses correspondem ao erro padrão
em relação à média.

Fonte: Adaptada de Lyons et al. (2009).

com I, em frutas, sementes, culturas de raiz e vegetais folhosos.
A fertilização com iodeto solúvel e/ou sais de iodato tem sido
praticada por meio da irrigação, e parece apresentar melhores
respostas. Os resultados assemelham-se aos obtidos com o uso
da adubação, ou seja, constata-se aumento da concentração de
I nas partes comestíveis das culturas e consequente aumento do
consumo do I pelos seres humanos (Figura 6) (JIANG et al.,
1997; LYONS et al., 2004).

A biofortificação agronômica é uma estratégia que pode
ser utilizada para aumentar a concentração de nutrientes nos
produtos agrícolas e melhorar a dieta e a saúde humana e animal.
No entanto, para obter produtos agrícolas mais nutritivos, de
forma técnico-econômica sustentável, é necessário conciliar a
biofortificação genética à biofortificação agronômica. Assim,
para o desenvolvimento de novos cultivares, considera-se,
além de características de resistência a pragas, doenças e maior
produtividade, o teor de minerais e vitaminas na parte comestível.
Lembrando que, para saciar a fome da população, não basta apenas
quantidade, é preciso também qualidade, para nutrir o organismo e
garantir seu bom funcionamento e bem estar.
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da qualidade dos produtos agrícolas, são a rotação e o consórcio
de plantas mais eficientes, capazes de interceptar e mobilizar
nutrientes de baixa solubilidade no solo, podendo aumentar as
concentrações desses no tecido vegetal, além de manter ou elevar
o rendimento das culturas (RENGEL et al., 1999; JOLLEY et al.,
2004; GRAHAM et al., 2007; INAL et al., 2007).
A aplicação de biofertilizantes associados à inoculação
de fungos micorrízicos também pode ser uma boa alternativa,
pois possibilita o aumento do volume de solo explorado pelo
sistema radicular das plantas, além de elevar a biodisponibilidade
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