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U P ESENT A,
~ IL BRAS
PAIS GANHAA PRIMEIRA CULTIVAR
DE MILHO BIOFORTIFICADO

1\:;0snove anos de intensas pesquisas e
testes, 0 esfon;o deu resultado. E que
esultado! 0 Brasil ganhou a primeira

cultivar de milho biofortificado, a BRS 4104,
com teores de pro-vitamina A tres vezes
superiores a concentrac;ao encontrada no milho
comum e disponivel no mercado. Foi a rotina do
convencional que levou a equipe de pesquisa a
trabalhar por essa cultivar rica em carotenoi-
des.

Ela foi apresentada em maio deste ano,
durante urn dia de campo na sede da Embrapa
Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais,
reunindo pesquisadores de varios estados e
produtores rurais mineiros, como 0 ex-ministro
da Agricultura no Governo Ernesto Geisel,
Alysson Paulinelli. 0 evento fez parte da
programac;ao da II Reuniao do Comite Gestor
da Rede Brasileira de Biofortificac;ao e da 6°
Seman a de Integrac;ao Tecnologica.

As sementes da mais nova estrela do Projeto
BioFORT chegarao primeiro as escolas agrico-
las que participam diretamente do programa,
ainda este ano. Multiplicadas em unidades de
transferencia de tecnologias, elas serao distri-
buidas as familias de pequenos agricultores. 0
milho sera usado tambem na merenda escolar,
atraves do Program a Nacional de Alimentac;ao
Escolar.

o repasse das sementes sera feito pelo
Projeto Alimentos Biofortificados, de transfe-
rencia de tecnologias, que e liderado pela
Embrapa Meio-Norte, em rede nacional. Alem
do Piaui, esse projeto ja tern a adesao dos
estados do Maranhao, Minas Gerais, Espirito
Santo, Rio de Janeiro, Rondonia, Para e Bahia.
Participam 26 escolas agricolas, 125produtores
e 4 entidades sociais, em 58 municipios. No
Piaui, mais 100 pequenos produtores estao em
fase de cadastramento.



Caracteristicas da cultivar
A BRS 4104 tern ciclo precoce, porte baixo,

gdios semi-duros com coloca<;ao amarelo-
laranja. As espigas saD bem empalhadas. Nos
testes, em 96 ensaios conduzidos em varias
regi6es do Pais, a media de produtividade
alcanc;ou5,4 toneladas por hectare. Esta media,
segundo 0 pesquisador Paulo Evaristo
Guimaraes, que coordenou as pesquisas, deve
ser men or nas lavouras de agricultores familia-
res, "onde ha men or utiliza<;aode insumos".

Essa cultivar e adaptada as regi6es tropicais,
com foco no Nordeste brasileiro. 0 pesquisador
explica que a BRS 4104 nao demanda uma
recomendac;ao especial para ser produzida, e
deve ser cultivada seguindo as recomendac;6es
usuais para milho variedade, "que variam para
cada regiao".

Para a p6s-colheita, ele faz uma advertencia:
"quanto maiar a exposic;aode graos de milho a
luz do sol, maiar a degradac;ao dos carotenoi-
des. Portanto, recomenda-se que os graos dessa
variedade sejam secados e armazenados a
sombra".

Foi no distante ana de 2004, em Sete
Lagoas, que 0 pesquisador Paulo Evaristo
Guimaraes e equipe comec;aram a escrever 0

roteiro que deu vida a nossa primeira cultivar
de milho biofortificado. Dois anos depois,
foram analisados 214 materiais de milho. "Dai,
foram selecionadas seis linhagens que apresen-
taram teores de carotenoides acima de 6



unidades grama", lembra 0pesquisador.
As linhagens selecionadas, segundo ele,

foram cruzadas entre si por tres gerac;5es, 0 que
resultou na variedade BRS 4104. Ele explica :
"Essa variedade foi melhorada por duas
gerac;5es, com selec;ao de espigas das 100

melhores plantas e, destas, as 20 espigas com
maiores teores de pr6-vitaminaA".

Ao apresentar a nova cultivar, 0pesquisador
revelou que uma das grandes dificuldades
encontradas no processo de melhoramento foi a
identificac;ao dos caroten6ides. "Ao contrario
de outras culturas, como a batata-doce, e mais
dificil identificar esses carotenoides no milho.
Portanto, a cor amarelada intensa dos graos nao
a distingue de outras cultivares simples mente
por possuir mais quantidade de pr6-vitamina
A".

Paulo Evaristo, que tern 53 an os de idade e e
doutor em genetica e melhoramento de plantas,
lembra com carinho da luta e da equipe de
trabalho que levaram ao encontro com a nova
cultivar: Alem de destacar 0 empenho de toda a
equipe do Projeto BioFORT, ele citou a partici-
pac;ao de Maria Cristina Dias, analista em
alimentos; e dos pesquisadores Robert Eugene
Shaffert e Lauro Jose Moreira, este, coordena-
dor de ensaio nacional de variedades.

o que diz a nutricionista Rita de
Cassia Borges de
Castro

Os carotenoides
correspondem a uma
classe de mais de 600

pigmentos naturais,
responsaveis pel as
cores amarela, laranja
e vermelha, sintetiza-
dos por plantas, algas
e bactt~rias fotossinte-
ticas.

Eles podem ser
divididos em duas
classes: carotenoides52

provitamina A, ou seja, que podem ser converti-
dos em retinol e correspondem ao alfa-
caroteno, beta-caroteno e beta-criptoxantina; e
em carotenoides que nao tern atividade de
vitamina A, como a luteina, licopeno, zeaxanti-
na.

Os efeitos beneficos dos carotenoides estao
relacionados com a atividade biol6gica como
antioxidante, regulac;ao do crescimento celular,
modulac;ao da expressao de genes e resposta
imunol6gica. Alem disso, os carotenoides
modulam 0 metabolismo de substancias
carcinogenicas, inibem a proliferac;ao des con-
trolada de celulas e contribuem para a diferen-
ciac;ao celular, tornando as celulas mais
especializadas para determinada func;ao.

As evidencias epidemiol6gicas sugerem os
efeitos positivos na reduc;ao do risco de desen-
volvimento de doenc;as cronicas degenerativas,
como cancer, doenc;as cardiovasculares,
catarata e degenerac;ao macular (que resulta em
perda de visao) relacionada a idade.

Os resultados desses estudos epidemiol6gi-
cos estao relacionados com uma dieta ricas em
carotenoides, especialmente ricas em frutas e
vegetais fonte dessas substancias. No entanto,
nao esta comprovado de que a ingestao de
carotenoides atraves de altas doses de suple-
mentos esteja associada com a reduc;ao de
doenc;as cardiovasculares ou cancer.


