PAINEL AGRONÔMICO
Nanotecnologia avança no agronegócio brasileiro

Tomate sem semente

Tradicional inovador no agronegócio e respeitado globalmente na área de pesquisas de materiais, o Brasil está começando
a colher os primeiros resultados concretos no desenvolvimento de
produtos criados pelo cruzamento desses dois campos do conhecimento, usando sobretudo a nanotecnologia.
Entre as novidades
desenvolvidas pela Rede
AgroNano (Rede de Nanotecnologia para o Agronegócio), estão as embalagens
que “amadurecem” com
as frutas, snacks altamente
nutritivos feitos de alimentos
desprezados e um hidrogel
Filme comestível feito de frutas desprezaque otimiza o uso de água e das pela indústria vira snack.
fertilizantes na agricultura.
“Trabalhamos com materiais que têm sensores e propriedades
que mudam de acordo com os estímulos que recebem do meio
ambiente”, diz Caue Ribeiro, pesquisador da Embrapa Experimentação e coordenador da Rede AgroNano. “É a fronteira futura dos
materiais, aplicada ao agronegócio”.
É exatamente isso o que fazem os nanosensores colocados em
tinta de imprimir e aplicados em etiquetas coladas em frutas: mudam
de cor ao medir a concentração de gás etileno, emitido em maior ou
menor intensidade por caquis, peras e bananas, dependendo de sua
maturação. Assim, enquanto o adesivo colado numa fruta estiver roxo,
ele estará indicando que ela ainda não está madura. Conforme for
mudando para um tom mais acinzentado está boa para o consumo e,
totalmente cinza, apodrecida. “Estamos trabalhando neste momento
na escala de cores”, diz Ana Elisa Siena, sócia da Siena Idea, consultoria que faz a ponte entre centros de pesquisa e empresas. “E
também num aplicativo que lerá essa escala com precisão e indicará
os melhores usos para uma fruta mais ou menos madura.”
Em 2018 também deverá chegar ao mercado o primeiro
produto que usará os filmes biodegradáveis feitos de alimentos,
desenvolvidos pela Embrapa. São nanobiosnacks de frutas, muitas
vezes desprezadas pelo varejo ou pela indústria por terem imperfeições e com valor nutricional potencializado com nanonutrientes.
Ainda sem nome comercial, será uma espécie de chip de batata frita
(sem a fritura, claro) e está sendo feito em parceria com a Funcional
Mikron, especializada em nanotecnologia para alimentos, fármacos
e cosméticos. Com grande potencial de múltiplos usos, os filmes
biodegradáveis ainda estão no começo de sua exploração.
Outra novidade são os nanocompósitos à base de hidrogel
destinados à liberação controlada de macro e micronutrientes. Há
formulações que podem absorver mais de dois litros de água por
grama de material seco, valor bastante superior ao dos hidrogéis
comerciais. Entre as vantagens da aplicação desses insumos, estão a
redução de custos, pela menor aplicação do fertilizante, diminuição
de concentrações elevadas na lavoura e, por consequência, menor
risco de contaminação ambiental. Além disso, o novo produto tem
até quatro vezes mais resistência à compressão quando são incorporadas nanoargilas. Isso é importante porque garante a integridade
do material durante o transporte. (Estadão e Embrapa Notícias)

O comportamento do consumidor tem pautado decisões nos
mais diversos setores econômicos, entre eles a agroindústria. Diante
da premissa em atender necessidades e desejos de uma sociedade
cada vez mais segmentada, novos produtos são lançados explorando
aspectos sensoriais. No caso dos alimentos, a palatabilidade, aliada
ao modo de vida que privilegia saúde e bem estar, tem direcionado
investimentos em tecnologia e o foco de cientistas.
Um estudo desenvolvido na Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (USP/ESALQ) promete chamar a atenção de consumidores e da agroindústria. No Laboratório de Genética Molecular
e Desenvolvimento de Plantas, um grupo de pesquisadores produziu
algo que nem a dona de casa, nem a maioria da comunidade científica
poderia imaginar: tomate sem sementes.
Segundo o Pós-doc Eder Marques Silva, a transição da etapa
de florescimento para a formação do fruto, processo chamado de
frutificação, é essencial para
assegurar o sucesso reprodutivo das Angiospermas. No
entanto, embora alguns estudos
tenham descrito a importância
de hormônios vegetais como
a auxina e a giberelina, substâncias que controlam vários
sem semente produzido no
aspectos do desenvolvimento Tomate
Laboratório da ESALQ/USP.
vegetal, inclusive a formação
do fruto depois da polinização, a importância de outras moléculas
que regulam tal processo ainda é pouco compreendida.
Com orientação do professor Fabio Tebaldi Silveira Nogueira,
do Departamento de Ciências Biológicas, o trabalho demonstrou
como o microRNA159, que é um pequeno RNA regulatório, é
importante para a formação do fruto. “Utilizamos tomateiro como
organismo modelo para explorar o papel desse pequeno RNA durante
a formação do fruto”, comenta Silva.
Na prática, os pesquisadores demonstraram que, quando o
microRNA159 está induzido, a planta deixa de necessitar da etapa
de fertilização para gerar o fruto. “Em geral, quando a flor não é
polinizada, ela não é fisiologicamente apta a gerar o fruto. Nosso
trabalho demonstrou que quando o microRNA159 é induzido, a planta
de tomateiro é capaz de frutificar mesmo quando não é polinizada,
assim, ela produz frutos sem sementes, tais frutos são conhecidos
como frutos partenocárpicos”.
Para o professor Fabio Nogueira, a desvinculação do processo de frutificação e fertilização para a geração de frutos pode
facilitar tanto a produção, processamento e consumo do tomateiro. E
o mais importante, os frutos gerados pela indução do microRNA159
não possuem alterações morfológicas, o que pode torna-lo ainda
mais atrativo para o consumo. “Nossa descoberta pode ser posteriormente utilizada para gerar frutos sem sementes em outras culturas ou
espécies com o intuito de facilitar a palatabilidade e digestibilidade,
bem como facilitar o processamento de frutos contido em alimentos
processados”, conclui o docente.
O estudo foi publicado na prestigiada revista “The Plant
Journal” e pode ser acessado, na íntegra, no endereço https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28715118. (Notícias ESALQ)
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