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Meu nome é Steve Long. Sou professor de biologia vegetal na Universidade de 

Ilinois. Cerca de 150 milhas ao sul de Chicago para dar uma ideia da localização. Eu 

estudei no Reino Unido e então eu fui para Universidade de Reading e Universidade 

de Leeds aqui e eu lecionei no Reino Unido por mais de 20 anos. O que eu vou 

discutir com vocês hoje é o maior desafio que nós enfrentaremos nos próximos 50 

anos em prover alimento suficiente para o mundo e como a biologia vegetal será 

realmente crítica nesse período para abordar este problema. Como nós faremos 

nossas culturas mais produtivas, como nós as desenvolvemos para lidar com as 

mudanças climáticas que estamos também enfrentando. Eu acho que o que eu 

quero mostrar são que os últimos 50 anos nos forneceram uma grande quantidade 

de informações básicas para que agora a geração de vocês use essas informações 

para lidar com esses grandes desafios para a nossa sociedade global. 
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Slide 1 – 01:23 

Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou especialmente sortudo por 

estar aqui nesta manhã. Eu quero discutir com vocês sobre o que eu acredito ser um 

assunto atual, se nós seremos capazes de produzir alimentos e ração animal 

suficiente em 2030 e se nós podemos fazer alguma coisa em biocombustíveis 

quando nós aparentemente temos esta competição entre alimento e combustível. 

Eu não vou entrar em detalhes, mas esta é a lista de colegas e alunos de pós-

graduação que trabalharam comigo para que fosse possível essa apresentação hoje.  

 

Slide 2 – 02:18 

Apenas para dar um contexto, este é meu lar hoje. Eu trabalhei na Universidade de 

Essex por 23 anos e eu ainda sou professor visitante lá, mas eu me mudei para a 

Universidade de Illinois em 1999. A Universidade de Illinois é uma das universidades 

“Land-grant”. Essas universidades foram estabelecidas pelo Presidente Lincoln 

durante a guerra civil, quando ele pode ver o meio-oeste sendo aberto por colonos e 

ele quis essencialmente que os centros de aprendizagem se concentrassem em 

questões práticas, então essas universidades realmente iniciaram em agricultura e 

em engenharia apesar de nós de termos provavelmente mais ganhadores de 

prêmios Nobel em física e química ao longo dos anos. Essas universidades estão 

muito enraizadas na agricultura, ciências vegetais e engenharia. Quando elas foram 

criadas estas eram duas disciplinas completamente distintas. Hoje as duas se 

fundiram e espero que seja evidente na minha apresentação.  

 

Slide 3 – 03:26 

Esta é minha casa, o Instituto para Biologia Genômica, o qual está pesquisando 

assuntos biomédicos, assim como ciências vegetais. Na frente dela estão o que 

chamamos de parcelas de Morrow, e estas foram na verdade estabelecidas por esses 

senhores em 1876, sendo o mais longo experimento acontecendo fora de 

Rothamsted no Reino Unido em sustentabilidade agrícola. O milho é cultivado lá 
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desde 1876 a cada ano para observar o seu impacto sobre o solo com diferentes 

tratamentos. 

 

Slide 4 – 04:08 

Do outro lado dois dos nossos alunos, Nancy del Clinton, a qual é a fundadora da 

Syngenta, e Robert Frailie, que é chefe científico da Monsanto, receberam o prêmio 

mundial de alimento no ano passado pelo trabalho em bioengenharia de plantas 

cultivadas.  

 

Slide 5 – 4:30 

A Universidade possui cerca de 6 milhas quadradas de fazendas experimentais e 

vocês podem ver algumas delas aqui.  

 

Slide 6 – 4:42 

Nós não somos apenas fazenda, nós temos o que é considerado o maior computador 

de domínio público o Blue Waters.  

 

Slide 7 – 4:57 

Finalmente, eu devo mencionar Illinois e uma das atrações para alguém como eu, 

que tenha trabalhado com fotossíntese por um longo tempo, é o fato de Illinois ter 

sido o centro de descobertas em fotossíntese por muitos anos. Robert Emerson, que 

morreu em 1959, foi a pessoa que primeiro realizou ou apresentou 

experimentalmente que são necessários no mínimo 8 fótons para fixar uma 

molécula de dióxido de carbono. O que levou ao nosso entendimento dos dois 

fotossistemas críticos para a fotossíntese.  
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Slide 8 – 05:37 

Mais recentemente, Bill Oberin junto com George Bowes descobriram o mecanismo 

de fotorrespiração. É uma história bastante interessante, em que George Bowes veio 

como um novo estudante de pós-graduação e ele não havia lido a literatura sobre 

como as pessoas pensavam em como a fotorrespiração funcionava, então ele fez 

alguns experimentos que eu acredito que seu orientador provavelmente nunca o 

teria aconselhado a fazer, e descobriu por acidente o mecanismo de fotorrespiração. 

Por um longo período ninguém realmente acreditou no mecanismo que ele havia 

proposto. Foi na verdade Chris Somerville, como um jovem pesquisador trabalhando 

com Bill Oberin em Illinois, que apresentaram a ideia utilizando Arabidopsis como 

um organismo modelo genético e o que ele fez foi encontrar um mutante que não 

possuía uma enzima para metabolizar o produto que George Bowes havia 

descoberto. O trabalho de Chris Somerville realmente acrescentou a prova final que 

o que George havia descoberto estava correto. Era a rota do metabolismo da 

fotorrespiração. Eu vou dizer mais sobre isso depois nessa palestra. A partir disso, 

surgiu toda essa ideia de usar Arabidopsis como um organismo modelo e isso foi em 

1970. Esta foi uma grande descoberta em ciências vegetais desde então.  

 

Slide 9-07:07 

Eu quero cobrir 3 tópicos. O primeiro será o maior, o qual aborda a segurança 

alimentar em mudanças globais e como a evolução das tecnologias pode nos ajudar 

a resolver isso, se houver tempo vou falar um pouco sobre bioenergia e, finalmente, 

algumas questões sociais. Por que a comunicação é tão importante para nós para 

explicar nossa nova ciência e tecnologia em biologia vegetal. Primeiramente 

abordando a segurança alimentar sob mudanças globais.  

 

Slide 10- 07:47 

Se nós olharmos onde a maior parte dos cultivos no mundo em termos de toneladas 

de matéria seca produzida para alimento e alimentação animal, o Milho é o número 
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um, atualmente com 872 milhões de toneladas produzidas em 2012, o arroz vem em 

segundo lugar com 719 toneladas e então o trigo e a soja. Batata e mandioca são as 

próximas da lista. Pela primeira vez nos registros da FAO, em 2012 todos esses 

números estiveram menores do que no ano anterior. O total desses cultivos tem 

aumentado nos últimos 30 anos, mas em 2012 eles realmente diminuíram pela 

primeira vez.  

 

Slide 11 – 08:41 

Agora a FAO projeta que até 2030 nós precisaremos de 30% a mais dessas culturas e 

não há muito mais terra adequada para a sua produção. A única maneira que 

podemos conseguir mais é produzir mais por unidade de área de terra, ou seja, 

aumentar o rendimento por hectare de área de terra.  

 

Slide 12 – 09:08 

Então como nós fazemos? Por exemplo, se olharmos uma cultura como de arroz, de 

1960 a 2010 nós dobramos consideravelmente o rendimento, uma grande conquista 

e se continuarmos sendo capazes de fazer isso vamos continuar ao longo desta linha 

sólida. Se olharmos as mudanças nas dietas e o aumento da população mundial, e a 

linha pontilhada é o quanto vamos precisar, então você pode ver que há um grande 

déficit em desenvolvimento. Em 2030 vamos ter quase 20% menos arroz no mundo 

do que precisamos e isso é mais ou menos verdade para arroz, milho, trigo e soja. 

 

Slide 13 – 09:59 

É claro que o resultado inevitável se a demanda aumenta mais rápido do que o 

fornecimento, é que os preços aumentam, e se olharmos onde nós estávamos no 

final de 2006, o trigo estava 130 dólares por tonelada e no início de 2013 ele 

alcançou 360 dólares. É previsto que essa duplicação e triplicação de preços irá 

provavelmente continuar ao longo dos próximos anos. Comida é apenas uma 
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pequena parte dos nossos rendimentos, mas se esta duplicação e triplicação dos 

preços continuar, mesmo em regiões desenvolvidas isto será sentido. Nas partes 

mais pobres do mundo onde 80% da renda pessoal vai para alimentação isto é 

catastrófico.  

 

Slide 14 – 10.55 

Será que estamos conseguindo manter os aumentos de rendimento que vimos no 

passado? Bem, se olharmos para as nossas principais culturas, em 1970 e 1980 

fomos melhorando o seu rendimento por hectare em cerca de 30% por década, o 

que foram os anos da revolução verde - realmente enormes aumentos e se formos 

adiante para a primeira década deste século, em seguida, o que vemos é um 

declínio. O arroz diminuiu, trigo caiu abaixo de zero neste momento.  

 

Slide 15 – 11.36 

Se nós olharmos particularmente para o arroz e os três maiores produtores de arroz, 

China, Índia e Indonésia, novamente nós vemos esse padrão de que nos anos 70 e 80 

eles aumentaram o rendimento em cerca de 30% por década, mas se formos adiante 

para a primeira década desse século, esses aumentos diminuíram 

consideravelmente, mesmo tendo a China investido cem vezes mais nos anos 2000 

que nos anos 80. O que isso nos indica é que está ficando cada vez mais difícil 

alcançar esses aumentos.  

 

Slide 16 – 12.20 

Agora, por que isso poderia estar acontecendo? Bem, em uma primeira abordagem 

você pode dizer que o rendimento de uma cultura em um hectare de terra é igual a 

quantidade de energia solar disponível durante o ciclo de crescimento, porque 

energia solar é a fonte de energia disponível para o crescimento das plantas. Nós 

multiplicamos a quantidade de energia solar pelo quanto a cultura é eficaz em 
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capturar a luz, portanto quanto daquela luz disponível é realmente capturado por 

ela? Então da luz capturada, o quão boa a planta é na conversão desta energia em 

biomassa, na energia contida no material vegetal e finalmente da energia da 

biomassa, o quanto desta é particionada entre as partes da planta que nos interessa, 

o grão de trigo, a semente de soja etc. Estes são alguns dados de nossas parcelas 

experimentais em nossa fazenda da universidade para a soja. Obtemos 6.200 

gigajoules de luz por hectare, ao longo da estação de crescimento, 89% disso é 

interceptado – visivelmente, 3,2% da luz interceptada é convertida em biomassa e 

60% da biomassa acaba na semente. 

 

Slide 17 – 13:56 

Como isso se compara a valores teóricos? O que nós vemos é eficiência de 

interceptação de um cultivar moderno de soja e isso pode ser verdade para trigo e 

arroz também, é muito próximo do que nós pensamos que pode ser o máximo. Uma 

vez que que nós colocamos uma semente na terra e ela tem que cobrir o chão, 

nunca chegaremos a 100%, então 90% ou 80% é realmente muito bom. Se 

observarmos a eficiência de particionamento ou índice de colheita como as vezes é 

chamado, será difícil se tivermos algumas folhas, caules e raízes fazendo muito mais 

que 60%. Estas são coisas que a revolução verde realmente melhorou, assim a 

habilidade de uma cultura em manter um dossel de folhas, resistência a doenças e 

assim por diante. Com o particionamento antes da revolução verde que era 30% e 

agora é cerca de 60%. Se nós olharmos para a eficiência de conversão nosso máximo 

teórico é em torno de 9,4% e o alcançado é somente em torno de 3,2%, então isso é 

onde poderíamos ser capazes de melhorar. Claro que o processo que determina a 

eficiência da conversão é a fotossíntese.  

 

Slide 18 – 15:20 

Agora, é claro que uma questão que as pessoas perguntaram por muitos anos foi: se 

ao melhorar a fotossíntese realmente irá melhorar o rendimento da cultura? Este é 
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um experimento que tem sido desenvolvido em Illinois pelos últimos 13 anos, e 

basicamente o que fazemos é assim que a cultura é semeada, em seguida instalamos 

esse aparelho. É basicamente um anel que libera dióxido de carbono no vento, e 

então o dióxido de carbono é carregado ao longo deste anel, e ele foi construído por 

engenheiros e não por mim, então basicamente o que eles foram capazes de afetar é 

um sistema de feedback controlado por computador que eleva o dióxido de carbono 

no interior do anel em níveis os quais nós pensamos que o mundo terá em 2050, e é 

capaz de fazer isso dentro de mais ou menos 10% da nossa meta para todo o 

período de crescimento da cultura. Deixamos este anel no lugar até o 

amadurecimento da safra e, em seguida, o retiramos e pequenas colheitadeiras 

puderam entrar e retirar nossas parcelas para determinar os respectivos 

rendimentos. 

 

Slide 19 – 16:38 

Nós medimos fotossíntese nessa área e o que encontramos foi que a fotossíntese 

aumentou em 25% e a razão para isso é que o CO2 é naturalmente um substrato 

primário e limitante para a fotossíntese, portanto se você o aumenta você aumenta 

a fotossíntese. Isso resulta em um aumento do rendimento? Sim, para a soja isso nos 

dá cerca de 16% em rendimento, para arroz cerca de 12% e para trigo cerca de 15%. 

Devo mencionar algumas das pessoas que trabalham comigo. Lisa Ainsworth que 

veio trabalhar conosco como aluna de graduação e é agora cientista na USDA. Colin 

Osbourne, que era um aluno de doutorado na Universidade de Essex e também 

trabalhou comigo e agora é professor na Universidade de Sheffield. Graham Hymus 

que era também aluno de doutorado na Universidade de Essex e agora trabalha para 

Mendel Biotechnology em melhoramento de características de plantas para culturas. 

Estes são alguns dos alunos que fizeram estas descobertas possíveis. 

 

Slide 20 – 18:02 

Se voltarmos para esta fórmula, o que este trabalho nos diz além de como as 
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culturas irão se comportar em uma atmosfera futura é que se nós aumentarmos esta 

eficiência de conversão isso se refletirá em um aumento no rendimento. Não é tão 

bom como o aumento da eficiência de conversão porque perdemos um pouco dessa 

eficiência de particionamento, que é outra coisa com a qual os melhoristas estão 

trabalhando. 

 

Slide 21 – 18:33 

O que eu quero dizer é o seguinte: se você não quer esperar até 2050 para ver o CO2 

aumentar a fotossíntese e, claro, elevar as temperaturas, eu não quero dar a 

impressão de que o aumento do CO2 é uma coisa boa já que leva a outras coisas 

ruins, como aumento das temperaturas e aumento do déficit de pressão de vapor e 

tudo isso reduz o rendimento da cultura. Esses experimentos nos dizem que a 

fotossíntese nos dará um benefício. Por que nós acreditamos que este é o momento 

para modificar a fotossíntese nas culturas? Bem, primeiramente, a fotossíntese é 

provavelmente o processo vegetal mais bem conhecido e é muito conservado, 

portanto o que funciona em Arabidopsis também funciona em arroz, trigo e soja. 

Nós também, por ser bem conhecido, podemos simular o processo e eu irei mostrar 

que usando supercomputadores nós podemos simular o processo inteiro e 

basicamente tentar manipulá-lo no computador para ver quais são as principais 

coisas que nós devemos mudar na planta, para então direcionamos nossos esforços 

nessa modificação prática. Transformação de uma cultura é algo que tem se tornado 

cada vez mais rotineiro, basicamente introduzindo alguns genes diferentes, 

alterando genes dentro da planta. Essa área de engenharia genética está 

rapidamente mudando e não apenas na indústria mas também no domínio público.  

 

Slide 22 – 20:16 

Qual valor pode ter um aumento? E se nós fossemos capazes de aumentar a 

produtividade das culturas em 1%, o que isso valeria em termos monetários, mesmo 

se não quisermos salvar o mundo da fome, que outro valor poderia haver? Se 
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olharmos para a produção de soja dos Estados Unidos, em 2013 foi 90 milhões de 

toneladas. O preço em 26 de junho de 2014 foi de US $ 504,02 por tonelada. Um 

aumento de 1% nos rendimentos dos EUA seria de US $ 49 bilhões de dólares, isso 

cobre todo o orçamento de pesquisa do USDA em duas ordens de magnitude. Em 

nível de safra mundial isso vale cerca de 166 bilhões de dólares. Se você fizer a 

mesma coisa com arroz e trigo, isso irá em direção a 560 bilhões de dólares. Esse é o 

valor por ano, por isso, se você pensar em uma dessas características como tendo 10 

anos de vida, você estará falando em cerca de 5,5 trilhões de dólares. 

 

Slide 23 – 21:34 

Um dos calcanhares de Aquiles da fotossíntese que tem atraído muita atenção é a 

primeira reação de absorção de carbono, temos essa enzima chamada RUBISCO que 

catalisa a carboxilação e assim a fixação de cada molécula de carbono que está em 

seu corpo. RUBISCO é a proteína mais abundante no planeta e é claro que é 

fundamental para nós, porque todo o nosso carbono assimilado vem através desta 

enzima. Ela catalisa esta reação a partir deste açúcar de 5 carbonos, Ribulose-1,5-

bisfosfato, que é convertido para fosfoglicerato PGA, portanto duas moléculas deste. 

Estes são reciclados de volta para esta molécula de 5 carbonos. Um carbono sobra e, 

eventualmente, é utilizado para produzir sacarose ou amido, basicamentea a 

matéria-prima para todo o resto da planta. 

 

Slide 24 – 22:43 

Infelizmente a enzima RUBISCO também catalisa uma reação de oxigenação e se o 

oxigênio chega a ribulose-1,5-bisfosfato nós obtemos 1 molécula de PGA mas 

obtemos essa molécula oxidada, 2-fosfoglicolato. Todas as plantas podem reciclar o 

fosfoglicolato ou todas as plantas aprenderam ao longo de milhões de anos de 

evolução a recilar este fosfoglicolato de volta a PGA, mas ao fazer isso eles perdem a 

molécula de CO2 e por isso é chamada de fotorrespiração. Parece com a respiração 

de forma a consumir oxigênio e dissipar o CO2. Metabolicamente é completamente 
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diferente da respiração, mas ao invés de fornecer energia, ela realmente usa NADPH 

e ATP, e por isso impõe grande ineficiência em todas as nossas culturas, exceto 

milho, do qual eu mencionarei o porquê mais tarde. Aumentar o CO2 acelera a 

reação de carboxilação e isso inibe a reação de oxigenação então é por isso que nós 

vemos mais fotossíntese quando nós enriquecemos nossas culturas com CO2, e 

produtores em estufas aprenderam isso, os tomates modernos são cultivados em 

ambiente protegido sob CO2 elevado. A elevação da temperatura favorece a reação 

de oxigenação. Em mudança climática essas coisas tendem a equilibrar-se 

mutuamente. 

 

Slide 25 – 24:28 

Podemos computar quanto de carbono perdemos por esse processo de 

fotorrespiração. Isso é o que uma cultura pode assimilar em diferentes temperaturas 

na ausência de fotorrespiração. Isso é o que é assimilado, o que se pode ver é que 

essa perda é sempre presente, mas torna-se cada vez maior à medida em que a 

temperatura aumenta.  

 

Slide 26 – 25:00 

Podemos fazer alguma coisa sobre isso? Como vou mencionar depois, plantas C4 

apresentaram uma solução, mas é bastante complicada e um grande desafio para 

colocar em algo como arroz ou milho. Os ancestrais dos nossos cloroplastos em 

plantas superiores originaram de uma simbiose entre um eucarioto ancestral com 

cianobactérias. Nós podemos observar este hoje, que eventualmente  originou o 

cloroplasto moderno. Algum DNA de cianobactéria ainda está presente em folhas de 

alface que você come hoje. Cianobactérias fazem coisas que cloroplastos modernos 

não fazem hoje. Elas possuem bombas de bicarbonato as quais pegam bicarbonato 

do lado de fora e o bombeiam para dentro da célula e também possuem esses 

corpos chamados carboxissomos. Nos carboxissomos existe uma enzima chamada 

anidrase carbônica que converte bicarbonato em CO2, e então a RUBISCO que é 
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enzima que causa a fotorrespiração está localizada aqui, e o que isso faz é dar-lhe 

uma elevada concentração de CO2 o que inibe a fotorrespiração, dando a esses 

organismos uma taxa de fotossíntese mais elevada, e existe muito interesse agora 

em tentar colocar isso em plastídios de plantas superiores. Esse é um outro sistema 

que é usado em algas verdes, o pirenoide, e Howard é um especialista nisso. É um 

sistema bastante paralelo e certamente há um interesse em colocar isso em plantas 

superiores para aumentar a fotossíntese. 

 

Slide 27 – 27:00 

Este é um dos meus alunos de pós-graduação Will Hay que estava envolvido na 

manipulação de diferentes proteínas de cianobactéria em soja. Na verdade, ele foi 

capaz de mostrar em ensaios replicados que com a utilização deste ele poderia obter 

maior rendimento mas com modelagem pensamos que poderíamos obter um 

aumento ainda maior com a incorporação de todo o sistema. 

 

Slide 28 – 27:24 

Como eu mencionei a vocês, nós podemos simular o processo fotossintético inteiro 

em um computador. Eu obviamente não entrarei em detalhes, mas nós sabemos o 

processo inteiro em plantas superiores com algum detalhamento. Nós podemos 

representar cada um destes como uma equação diferencial. Nós então podemos 

criar uma série ou um sistema de equações diferenciais. Nós não sabemos a solução 

exata para a séries mas nós podemos usar a integração numérica para obter 

respostas e então Xinguang Zhu iniciou comigo como aluno de doutorado e 

desenvolveu seu doutorado para fazer esse sistema funcionar. Vocês falam que 

biologia vegetal não é “ciência de foguetes”. Na verdade, isso não é verdade porque 

essa pessoa Eric Desturler nessa época trabalhava na NASA em equações diferencias 

para tentar balancear foguetes, existe um sistema bastante complexo em 

matemática para tentar balancear um foguete em decolagem. O problema em fazer 

funcionar nossa integração numérica, é que as coisas em fotossíntese funcionam em 
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velocidades diferentes, de picossegundos a segundos, e isso faz a integração 

numérica muito difícil. Eric providenciou os algoritmos que fomos capazes de 

incorporar, o que fez nosso sistema funcionar também. 

 

Slide 29 – 29:07 

Depois de praticamente 3 anos de trabalho laborioso sem retorno, Xinguang 

conseguiu fazer isso funcionar e pudemos fazer com que nossa folha  fizesse in silico 

as coisas que ela faria in vivo, ela teria concentrações dos metabólitos equivalentes 

às da folha real. A próxima coisa que poderíamos fazer é usar um algoritmo 

evolutivo para depois dizer: bem, a planta tem investido seus recursos proteicos de 

maneira ideal para maximizar a produção. O que o algoritmo evolutivo faz é que ele 

retira uma proteína do sistema de mais de 100 de forma aleatória e a aumenta em 

10% ou diminui em 10% e distribui o equilíbrio sobre todo o resto. Ele pergunta ao 

computador o que é melhor. 99 vezes de 100 é pior, mas de vez em quando é 

melhor e depois de cerca de 600 gerações o que descobrimos foi que o computador 

estava dizendo: você poderia obter 60% mais fotossíntese se você investir seu 

recurso de forma diferente. Estes são apenas nomes para as enzimas, mas o que 

realmente nos chamou à atenção foi esta, SBPase, e esta é uma escala logarítmica 

para que você possa ver que esta enzima é apenas uma quantidade muito pequena 

do total, e aqui está a RUBISCO com mais de 100 vezes mais do que a SBPase. O 

computador disse que deve haver 10 vezes mais do que existe, assim nós nos 

perguntamos o porquê disso. 

 

Slide 30 – 3-:53 

Uma coisa que podemos fazer com esse sistema é o que chamamos de análise de 

controle de fluxo, assim, basicamente para cada um desses passos, você o aumenta 

em 10%. Esta é a enzima e aqui é a fotossíntese. Se uma enzima possui 100% de 

controle então uma mudança de 10% na enzima lhe dará 10% de mudança na taxa. 

Para muitas delas quando nós as mudamos não aconteceu nada, mas o que 
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encontramos foi que para SBPase houve um grande efeito.  

 

Slide 31 – 31:37 

50% do controle sob as condições que nós estávamos usando eram com essa 

enzima. Xing Wang então usou sob 220ppm de CO2. Essa era a concentração média 

da Terra nos últimos 25 milhões de anos, assim é a média que nossas culturas 

ancestrais viram ao longo de sua evolução. Sob essas condições não exerceu 

nenhum controle. Em condições de CO2 atuais exerceu o controle de 50% e, no 

futuro, poderia ser até mesmo 70%. Parece que desequilibramos o sistema pelo 

nosso uso de combustíveis fósseis. 

 

Slide 32 – 32:20  

Christine Raines fez um experimento e a regulação positiva de SBPase em tabaco, e 

aqui estão as plantas dela. Estes são todos eventos diferentes, todos maiores que as 

plantas controle. Trabalhando com Christine nós em seguida colocamos essas 

plantas em nosso sistema em Illinois, e de fato o que descobrimos foi que vimos os 

aumentos de rendimento que a Christine mostrou em casa de vegetação e lá 

estavam sob maior concentração de CO2. A teoria e o experimento se confirmaram 

neste caso. 

 

Slide 33 – 33:00 

Agora você pode aplicar a mesma ideia para todo o dossel da cultura, porque o 

rendimento da cultura não é dependente em apenas o que uma folha faz. Elas são 

dependentes do que as folhas fazem sob diferentes condições de luz, então nós 

temos várias camadas de folhas. Darren Drewry, quem agora trabalha no laboratório 

de propulsão a jato na Califórnia, usou o mesmo conceito, mas em nível de todo o 

dossel. 
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Slide 34 – 33:26 

Darren foi capaz de mostrar, e eu não vou entrar em detalhes, que rearranjar as 

folhas de uma copa que se parece com esta para esta (e eu lhes mostrarei o 

resultado disso), você pode obter 40% a mais de produção. O que a sua abordagem 

do algoritmo evolutivo sugeriu foi que o dossel da cultura ideal deve ter folhas 

verde-claras verticais na parte superior, folhas verde-escuras na parte inferior que 

são horizontais. Isso à esquerda é o que nós normalmente vemos, folhas verde- 

escuras assim no topo, folhas senescentes mais abaixo. Nenhum melhorista que se 

preze selecionaria uma planta como esta, mas quando você dá um passo atrás e 

pensa um pouco, isso começa a fazer algum sentido. Por que uma planta produz 

folhas verde-escuras no topo? Estas plantas têm 25 milhões de anos de história 

evolutiva como plantas silvestres. A evolução atua sobre o indivíduo não sobre a 

comunidade na maioria dos casos. Claro que, mesmo que você não possa usar a luz 

que você está interceptando aqui, você está impedindo que estas plantas abaixo, 

que poderiam tirar água e nutrientes, obtenham essa luz e cresçam. Sombrear seus 

competidores é uma das principais tarefas de uma planta na natureza. Quando 

colocamos essas plantas juntas no campo, queremos que elas tratem umas às outras 

muito bem e este projeto permitiria isso. Agora não pudemos testar tudo isso, mas 

uma das coisas que foi projetada é que deve haver menor área foliar e então um 

estudante de pós-graduação de engenharia surgiu com a ideia de que podemos 

testar isso. 

 

Slide 35 – 35:15 

O que ele fez foi ir às parcelas e todos os dias retirar todas as quatro folhas 

emergentes para diminuir a área foliar em cerca de 20%. Ele conseguiu 8% mais 

rendimento, o que de certa forma provou a projeção computacional de Darren.  

Agora nós estamos testando outros fatores.  
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Slide 36 – 35:40 

Eu acabei de falar algumas formas como nós achamos que podemos melhorar a 

produtividade das culturas e algumas delas com alguma validação. Nós fomos 

sortudos o bastante já que Bill Gates decidiu colocar dinheiro onde nossas bocas 

estão e dizer, OK, continuem com isso e então isso é uma colaboração entre Illinois, 

Berkley, Rothamsted, Universidade de Essex e Universidade Nacional Australiana 

para testar alguns desses conceitos.  

 

Slide 37 – 36:16 

No pouco tempo que eu tenho eu quero apenas falar um pouco sobre bioenergia. 

Nós escutamos muito sobre bioenergia conflitando com a produção de alimentos. Eu 

realmente não acredito que é completamente verdade. Na verdade, eu acho que 

agora nós temos boas evidências de que etanol de milho fornece um tampão 

bastante bom para o assunto de suprimento de alimento mundial, porque por 

exemplo em 2012, quando houve uma seca significativa no meio oeste, os preços do 

milho caíram. Esse milho que poderia ter ido para etanol em 2012 foi para o 

mercado mundial de alimento e ração. 2013 foi um bom ano, e portanto compensou 

a distribuição de milho. Fazendeiros estão vendo melhores preços que estão os 

convencendo a investir nas culturas e convencendo companhias e melhoristas a 

fazer o milho melhor. O milho é uma cultura com a qual nós temos visto um grande 

aumento do rendimento nos últimos 10 anos. Esses assuntos de alimento e 

combustível não são tão simples como eles são ilustrados na mídia, mas eu acho que 

existem melhores formas para conseguir combustíveis sem mesmo ter que pensar 

em culturas alimentícias.  

 

 Slide 38 – 37:44 

Essa é um análise que Chris Somerville, eu e pessoas trabalhando conosco fizeram 

em 2010, avaliando o etanol brasileiro, que tem sido realmente um grande sucesso 

no Brasil. 2010 foi o primeiro ano em que mais carros foram abastecidos por etanol 
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do que por gasolina no Brasil, então o volume de etanol excedeu o de gasolina pela 

primeira vez. O governo brasileiro mapeou onde a cana-de-açúcar poderia ser 

cultivada e onde não poderia ser. Eles têm evitado conflito com a produção de 

alimento, com qualquer destruição de floresta, fazendo isso. Se você projetar para o 

futuro o que eles podem produzir em 2030, eles serão capazes de produzir cerca de 

15% de todo o combustível líquido usado. Eles serão essencialmente a Arabia 

Saudita em volume de etanol que eles podem produzir.  

 

Slide 39 – 38:53 

Uma outra coisa que está acontecendo agora com um certo ritmo é que todas as 

plantas usam celulose para sua estrutura. A celulose é um polímero de glucose, 

assim como o amido é, mas por causa da maneira como ele é ligado, é mais difícil de 

quebrar. Nós sabemos que a biologia resolveu este problema, como cupins e muitos 

animais ruminantes, utilizando bactérias e archaea que podem digerir a celulose, por 

isso sabemos que a biologia tem as respostas. É realmente uma questão de 

conseguir juntar isso e fazer. A BP Biocombustível construiu esta unidade em 

Louisiana em 2009 e está agora digerindo lignocelulose para produzir etanol e a Poet 

também construiu a primeira operação comercial nos EUA. 

 

Slide 40 – 39:55 

Para biólogos vegetais um dos significados disso é nos permitir a reconsiderar e dizer 

– se nosso objetivo é celulose/lignina e não amido ou açúcar, então nós podemos 

realmente reimaginar a agricultura para esse propósito e nós podemos dizer ‘o que 

nós precisamos?’. Nós realmente não queremos usar milho ou soja porque temos 

muitos outros bons usos para eles. O que precisamos é fotossíntese C4 por que é a 

forma mais eficiente de fotossíntese que nós conhecemos. Nós precisamos um 

período longo de crescimento para capturar o máximo de radiação possível.  
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Slide 41 – 40:37 

Agora eu acabei de mencionar fotossíntese C4 porque prometi fazer isso. Se 

olharmos para uma secção transversal de uma folha de milho, vemos o tecido 

fotossintético como um arranjo de coroa de flores. Isto é porque estas células 

exteriores estão capturando dióxido de carbono em um composto C4 (com 4 

carbonos). Eles o translocam para estas células internas e, em seguida, liberam o 

dióxido de carbono. A razão para fazerem isso é que a RUBISCO nestas plantas está 

limitada a estas células, de forma que podem criar um ambiente com alto CO2 

nestas células internas e evitar a fotorespiração, de uma forma que uma folha C3 

não pode. Uma coisa muito fácil de fazer se você quiser saber se uma planta é uma 

planta C3 ou C4 é apenas cortar manualmente uma seção com uma lâmina, olhar 

sob um microscópio e se você conseguir ver as coroas em torno dos feixes 

vasculares, você tem uma planta C4. Eu tive sorte o suficiente para fazer isso como 

aluno de graduação e descobrir uma nova planta que era C4 e tenho trabalhado com 

o processo desde então, e estive sempre muito animado com isso. 

 

Slide 42 – 41:56 

Que plantas C4 são produtivas é realmente mostrado por esta gramínea, e eu tive 

sorte o suficiente de conseguir obter dinheiro para trabalhar com ela na Amazônia, 

onde nós pudemos pesquisar quais são as plantas mais produtivas do mundo. Esta é 

a que detém o recorde, Echinochloa polystachya. Esse trabalho foi liderado pela 

doutoranda Maria Teresa Piedade que agora é pesquisadora no INPA, o centro para 

o estudo da Amazônia, mas nós encontramos esta grama que produziria 100 

toneladas por hectare por ano. Esta mantém o recorde. O seu desafio é sair e 

encontrar outra. Estamos longe de pesquisar todos os recursos que temos. 

 

Slide 43 – 42:48 

Outra questão está relacionada à interceptação de luz solar. Temos muito orgulho 

do rendimento do nosso milho no meio-oeste, mas se olharmos para o curso de 
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radiação solar ao longo do ano e o que o milho captura, na verdade não é muito 

bom. Se olharmos para a nossa safra de trigo, são trigos de inverno, portanto 

prontos quando chega a primavera, mas eles perdem esta última parte da 

temporada de produção. Pode-se dobrar a colheita, mas você ainda teria essa lacuna 

aqui. O que isto nos diz é que plantas perenes são a resposta para a bioenergia, 

porque elas têm os recursos para começarem a produzir assim que é quente o 

suficiente. Estas árvores de Populus capturam muito mais radiação do que as nossas 

culturas alimentares. 

 

Slide 44 – 43:34 

Agora, esta é uma gramínea com a qual trabalhei na Universidade de Essex por 

muitos anos. Acho que meus colegas achavam que eu era louco. Não digam nada. 

Este cruzamento se encaixa com estas características desejáveis: é uma planta C4, é 

perene e é muito produtiva. Devo mencionar esta é Emily Heaton, que era estudante 

de graduação em uma das minhas aulas em Illinois. Quando eu estava falando sobre 

o trabalho que fiz em Essex e ela disse 'se esta planta é tão boa, por que não 

cultivamos aqui?' Eu disse 'nós não achamos que haja interesse em cultivar aqui 

porque as pessoas estão trabalhando com ‘switchgrass’ "e ela disse 'bem, eu quero 

trabalhar com isso", então ela fez um estudo como aluna de graduação, teve um 

artigo publicado que previu que Miscanthus deveria crescer bem nos Estados 

Unidos. Ela passou a fazer um doutorado sobre ele e mostrou que realmente os seus 

rendimentos são notáveis no meio-oeste, e em seguida ela foi contratada por uma 

empresa de biotecnologia e trabalhou na Califórnia por 3 ou 4 anos, e então decidiu 

que queria ser da academia e ela é agora professora adjunta na Universidade 

Estadual de Iowa e está liderando o desenvolvimento desta cultura. Ideias como as 

de um aluno de graduação podem realmente florescer se você realmente encontrar 

o que atrai o seu interesse como foi o caso de Emily. 

 

Slide 45 – 45:13 
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Este é o trabalho que fizemos em Essex e o que você pode ver aqui é que, quando 

colhemos a safra, foram 20 toneladas secas por hectare, que é um rendimento 

recorde de qualquer coisa na Grã-Bretanha. 

 

Slide 46 – 45:31 

A outra coisa boa sobre a cultura é que quando você quer bioenergia que, ao 

contrário de alimentos, o que você não quer realmente são os nutrientes que nós 

queremos em nossa comida como o nitrogênio, cálcio e assim por diante. Você quer 

apenas carbono e hidrogênio, assim o bom de uma cultura como essa é que na 

Primavera seus nutrientes se movem para a parte aérea. No outono, movem-se 

aqueles nutrientes de volta para as raízes e por isso, se você colher o material da 

superfície você deixará os nutrientes para trás. Isso torna a cultura muito 

sustentável, que dá à planta um sistema radicular perene que se combina e constrói 

um sistema no solo que oferece uma série de outras vantagens. 

 

Slide 47 – 46:19 

Isto é Miscantus sendo colhido no inverno. 

 

Slide 48 – 46:22 

Estes são as réplicas de parcelas de ensaio que a Emily criou em todo Illinois. 

 

Slide 49 – 46:29 

Emily foi sucedida por Frank Dohleman que realizou este trabalho que mostrou de 

fato que os rendimentos eram sustentáveis e acumulou uma grande quantidade de 

biomassa abaixo do solo. Ele é agora gerente de características da Monsanto, em St. 

Louis. Ele foi sucedido por Becky Arrondale que também ficou muito interessada 

nesta cultura e ela agora é Engenheira Agrônoma-Chefe para biocombustíveis da BP 
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trabalhando fora de Houston. 

 

Slide 50 – 47:06 

Uma das coisas investigadas por Frank foi que quando nós cultivamos nosso milho 

temos as maiores produções no mundo no centro de Illinois, então seria o 

Miscanthus melhor? Frank partiu para olhar para isso. O que ele mostrou foi que ele 

(Miscanthus) produz cerca de 60% mais biomassa, mas como ele faz isso? Esta é a 

radiação ao longo do ano e isso é o que Miscanthus capta, e isso é o que o milho 

capta. Miscanthus produz folhas eficientes mais cedo e as mantêm por mais tempo. 

 

Slide 51 – 47:49 

Ela converte radiação capturada tão eficientemente quanto milho mas faz isso por 

mais tempo. 

 

Slide 52 – 47:57  

Agora Miscanthus pode ser cultivada em terras onde não se pode cultivar alimentos. 

Isto é no oeste da Irlanda, em terras onde as culturas alimentares nunca foram 

cultivadas, além de pasto. Este é um trator de 80 cavalos de potência e vocês podem 

ver que eles vão muito bem em locais pobres. 

 

Slide 53 – 48:18 

Fernando Miguez, um estudante de pós-graduação, desenvolveu um modelo de 

Miscanthus que testou muito bem em características europeias e projetou os 

rendimentos que teríamos nos Estados Unidos. Seus resultados sugerem que nos 

EUA poderíamos produzir mais de 30 toneladas por hectare por ano. 
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Slide 54 – 48:38 

O marrom apenas mostra onde nós cultivamos nossas culturas alimentares, uma 

grande área desta terra há 100 anos foi utilizada para produção de culturas 

alimentares, mas não pôde competir com essas áreas mais produtivas. Elas 

apresentam baixa produção e poderiam ser utilizadas para a bioenergia. 

 

Slide 55-56 – 48:57  

Na verdade, se você olhar, por exemplo, no caso dos EUA, 48 estados sem contar o 

Havaí e Alasca são quase 1000 milhões de hectares. Cerca de 176 milhões de 

hectares em produção arável. 273 milhões de hectares são semi-árido. Nós pagamos 

cerca de 11 milhões de hectares aos agricultores para não cultivar. Para substituir 

um terço do petróleo usado nos Estados Unidos precisaríamos de cerca de 9,7 

milhões de hectares de Miscanthus. É cerca de 1% do total. Este parece ser um 

número factível e não tem que ser Miscanthus. Podem ser outras culturas. 

 

Slide 57 – 49:44 

Agave é uma cultura em que Howard está muito interessado e irá cultivá-la em 

terras semi-áridas porque possui uma elevada capacidade de eficiência do uso da 

água.  

 

Slide 58 – 49:56 

Então nós temos uma grande produção de celulose do mundo. Produção de celulose 

sustentável, incluindo um pouco de produção nas Ilhas Britânicas, mas com a 

transição para meios eletrônicos estamos precisando menos de celulose, embora 

haja uma utilização que possa levar muito mais tempo para substituir. 
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Slide 59 – 50:17 

Há um outro tipo de área onde a biologia vegetal e o conhecimento que temos 

desenvolvido a partir de Arabidopsis entra em jogo. É muito fácil converter óleos 

vegetais em biodiesel. Você pode fazê-lo em sua cozinha por ser tão fácil, com um 

pouco de hidróxido de sódio e alguns outros produtos químicos. Na verdade, 

algumas pessoas fazem isso com a sobra de óleo vegetal de fritura para fazer seu 

biodiesel, o que é supostamente sustentável. O problema é que nossas culturas, soja 

e canola, produzem muito pouco por hectare, então você precisa de uma área 

enorme para fazer isso. O óleo de palma é muito melhor, mas tem causado uma 

série de preocupações de sustentabilidade. Se pudéssemos convencer a cana-de-

açúcar a produzir óleo em vez de açúcar, então seria cerca de 30 vezes melhor do 

que a soja. Podemos fazer isso? 

 

Slide 60 – 51:27 

O governo dos EUA disponibilizou dinheiro para ideias inovadoras então nós 

apresentamos uma com alguns colegas de outras universidades para converter cana-

de-açúcar em uma planta mais rica e produtiva em óleo vegetal. Usando engenharia 

desenvolvida em plantas modelo, temos sido capazes de fazer a haste produzir 5% 

de óleo. Nós achamos que podemos chegar a 20%, com base no que foi alcançado 

com Arabidopsis. Foram identificados promotores que teriam como alvo o colmo e 

temos sido capazes de torná-lo mais tolerante frio. Temos sido capazes de aumentar 

a fotossíntese no nível foliar em 30% 

 

Slide 61 – 52:17 

Poderíamos conseguir nossa necessidade de óleo nos EUA a partir de uma cultura 

como esta? O preto neste mapa é onde produzimos culturas alimentares e o verde é 

onde nós poderíamos cultivar cana-de-açúcar nos EUA, então é claro que é 

principalmente no sul. Precisamos desse tipo de área para substituir nosso petróleo 

com a nossa cultura como esta. É uma coisa factível. Embora os recursos de terra do 

 23  



    

Reino Unido sejam muito menores, estima-se ser de cerca de 1 milhão de hectares, 

portanto poderiam ser utilizados para culturas como Miscanthus ou para plantas 

lenhosas como salgueiros e Populus, que teriam um grande impacto sobre o uso de 

energia do Reino Unido. 

 

Slide 62-63 – 53:07 

Eu só finalmente farei uma nota de que a inovação agrícola permitiu que a 

população mundial crescesse durante 7000 anos. O processo Haber-Bosch, que, 

basicamente, fixa o nitrogênio que faz todo o nosso fertilizante de nitrogênio, 

provavelmente permite que o mundo suporte 4 bilhões de pessoas que não poderia 

caso contrário. Foi realmente uma série de inovações na agricultura que têm 

impedido que o mundo morra de fome devido ao crescimento populacional. Se o 

processo Haber-Bosch tivesse sido inventado hoje eu não estou certo de que nós 

aceitaríamos, e isso é o que estamos vendo, que a disponibilidade de informações e 

desinformação torna a comunicação da ciência crítica. Culturas geneticamente 

modificadas são realmente um caso clássico de falha na comunicação. Os cientistas 

não superam o fato de que esta é uma tecnologia muito mais segura do que o 

melhoramento clássico, onde nós introduzimos muitos genes sobre cujas funções 

não temos nenhuma ideia. Na modificação genética de uma cultura introduzimos um 

gene e sabemos exatamente onde ele está, o que faz e assim por diante. Não é 

apenas o eleitorado, mas também políticos que precisamos alcançar. Por exemplo, 

Mississippi na Flórida introduziu uma legislação que designa a cana-de-açúcar como 

sendo invasiva se utilizada para a bioenergia, mas é isenta na legislação se for 

utilizada para a agricultura. 

 

Slide 64 – 54:55 

Isso lhes dá uma ideia de quão pobre é a nossa comunicação. É algo que sua geração 

tem melhor do que a nossa geração, mas a mensagem chegou até o governo do 

Reino Unido o que coloca a Grã-Bretanha em uma posição de poder em relação aos 
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seus vizinhos da UE. 

 

Slide 65 – 55:13 

O que eu digo é que a partir de uma perspectiva científica, poderíamos ter tudo em 

2030, mas se a política vai nos permitir ou não, eu não tenho certeza. Quero 

agradecer o grande número de pessoas que foram loucas o suficiente para trabalhar 

comigo durante os anos. Eu acho que nós nos divertimos ao fazê-lo. 
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