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Possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(1980), mestrado em Agronomia (Genética de Microrganismos) pela Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz - SP (1989) e doutorado em Microbial Genetics - University of 

Nottingham/UK (1995). Foi pesquisadora visitante (pós-doutorado em Microbial Genetics) na 

Universidade de Leicester/UK. Como pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia atua em trabalhos de identificação e avaliação de fungos agentes de controle 

biológico. Tem experiência em genética de microrganismos, genética molecular e seleção de 

agentes de biocontrole. Atuou como Chefe Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia e foi Secretária Executiva do Programa de Biotecnologia da 

Embrapa. Atualmente é a Supervisora de Curadoria das Coleções Microbianas da Embrapa. 

1. Conte-nos um pouco sobre a sua história profissional e o início de suas pesquisas na Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia - CENARGEN. 

Minha carreira como pesquisadora iniciou-se em 01/11/1982 no então Centro Nacional de Recursos Genéticos (Cenargen), 

no qual fui “doutrinada” pelo saudoso Dr. Dalmo Giacometti (Chefe da Unidade na época), Dra. Clara Goedert, Dr. 

Francisco Montenegro Valls e outros experientes pesquisadores pioneiros na coleta, conservação e no uso de Recursos 

Genéticos no país. Desde então tenho atuado na identificação e avaliação de fungos e metabólitos secundários e genética 

de fungos, em uma busca incessante por agentes de controle biológico que tornem a agricultura brasileira mais competitiva. 

Em 1986 ingressei no Curso de Mestrado no departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(sob a orientação do Prof. Dr. João Lúcio de Azevedo). Meus estudos de mestrado foram concluídos em 1989, tendo 

defendido a dissertação, intitulada: “Genética e produção de exoenzimas em linhagens de Metarhizium anisopliae var. 

anisopliae (Metsch.) Sorokin”, que foi aprovada com distinção e louvor. 

Em 1991 iniciei o Curso de Doutorado na Inglaterra, aonde tive a oportunidade de ingressar na Universidade de Nottingham, 

uma universidade internacionalmente reconhecida pela qualidade de pesquisa pioneira e inovadora.  No Departamento de 

Life Science, sob a orientação do Prof. Dr. John Peberdy tive a oportunidade de continuar meus trabalhos com o fungo 

entomopatogênico Metarhizium anisopliae, utilizando técnicas moleculares de clonagem e transformação de fungos. Essa 

etapa foi fundamental para minha carreira, uma vez que pude exercer um pleno domínio da Língua Inglesa, estabelecendo 

contato com diversos grupos de pesquisa internacionais e concluindo meus estudos em 1995.  

Vale destacar, que no período de 1999 a 2001 tive a oportunidade de atuar como pesquisadora visitante, com o apoio do 

CNPq, no Departamento de Genética da Universidade de Leicester (UK), trabalhando sob orientação do Prof. Dr. Ed Louis. 

Nesta etapa de trabalho tivemos oportunidade de estabelecer contatos com diversas instituições e pessoas que hoje se 

encontram em instituições estratégicas como a exemplo do Dr. Alex Chaix atualmente Head of Knowledge Exchange and 

Commercialisation no Biological Sciences Research Council (BBSRC). Após este treinamento, trabalhamos com 

transformação de linhagens de fungos, resultando em uma linhagem de Metarhizium anisopliae que foi protegida por 

patente e tem imenso potencial de exploração de genes reguladores da produção de esporos. No momento estamos 
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articulando um projeto na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, visando à identificação destes genes e o uso de 

CRISPR Cas9 para o desenvolvimento de linhagens não transgênicas que possam ser produzidas em meio líquido. 

2. É reconhecido pelos seus pares que a sua dedicação e conhecimento científico foram essenciais para a fundação 
da Área de Controle Biológico do CENARGEN. Quais foram os maiores desafios e as dificuldades encontradas para 
superá-los? 

Na época da criação do Controle Biológico alguns colegas não achavam que esta área deveria estar no Cenargen e ainda 

não tínhamos uma equipe que pudesse de fato implementar os trabalhos de Controle Biológico de pragas. Construímos o 

prédio e adquirimos os equipamentos. No final da década de 80 já contávamos com uma equipe multidisciplinar que se 

tornou referência no Brasil e consolidou a área na Embrapa. Devo ressaltar que além dos projetos de controle biológico de 

pragas a equipe também se destaca como referência na organização dos recursos genéticos microbianos, coordenando as 

ações relacionadas à Vertente Microbiana, do Portfólio de Recursos Genéticos da Embrapa.  

Pela competência técnica da equipe hoje existente e pelo destaque nacional desta equipe decidimos editar um livro intitulado 

“Controle Biológico de Pragas da Agricultura”, que contou com a participação de todos os pesquisadores da área e alguns 
colaboradores de instituições de ensino e pesquisa. A editoração da obra ficou a cargo da Dra. Eliana Fontes e minha, sendo 

apresentado pelo Chefe Geral e prefaciado pelo Dr. Evaldo Vilela. O livro é organizado em cinco partes sendo que a Parte 

I se refere aos princípios e fundamentos do controle biológico; a Parte II é dividida em sete capítulos relacionados aos 

diferentes agentes de controle biológico contemplando parasitoides, predadores (inclusive ácaros predadores), bactérias, 

fungos, vírus e nematoides utilizados no controle de artrópodes-praga; a Parte III é dedicada ao controle biológico de 

doenças de plantas, plantas invasoras e nematoides fitoparasitas; a Parte IV é dedicada aos semioquímicos, que podem ser 

usados em associação com outros métodos de controle, inclusive o controle biológico e a Parte V que finaliza a obra, 

apresentando os aspectos regulatórios e as novas técnicas que estão sendo ativamente pesquisadas, visando melhorar ou 

facilitar a eficiência de agentes de controle biológico, concluindo com um retrato das perspectivas de mercado para o 

controle biológico. 

De acordo com o Prof. Evaldo Vilela, este livro é “uma rica contribuição, em nosso idioma, pobre em literatura sobre o 

tema, que certamente irá estimular esforços visando ao avanço da sustentabilidade da agricultura tropical”. O livro será 
lançado no SICONBIOL que será em agosto de 2019 em Londrina, Paraná. 

3. Descreva-nos as pesquisas realizadas junto ao Dr. Peter Inglis, que resultaram na obtenção da primeira patente 
de microrganismos geneticamente modificados, depositada pela Embrapa.  

Junto com o Dr. Peter Inglis, meu parceiro de pesquisa e com quem sou casada há mais de vinte anos, trabalho com genética 

molecular de fungos filamentosos. Na época que obtivemos a linhagem transgênica, objeto da patente, estávamos 

trabalhando em um sistema de transformação de fungos entomopatogênicos, principalmente visando introduzir marcadores 

que nos permitisse estudar os mecanismos de ação destes fungos sobre insetos pragas. Durante estes trabalhos observamos 

que uma das linhagens transgênicas apresentava uma morfologia distinta produzindo conídios em meio líquido. Analisamos 

esta linhagem e apresentamos o pedido de patente, que foi concedido em 2018 pelo INPI. Como estive afastada do trabalho 

por oito anos devido a um câncer de mama, não avançamos com outros estudos. Coincidentemente, este foi o tempo 

necessário para a avaliação e aprovação da patente. No momento estamos discutindo parcerias para o uso desta linhagem 

na identificação de genes que regulam o processo de esporulação de fungos. O objetivo principal seria obter linhagens, 

utilizando ferramentas de edição de genomas, que não são consideradas transgênicas, para uso na produção e aplicação em 

campo no controle de diferentes pragas agrícolas. 

4. Como foi a sua experiência sendo a primeira Curadora de Microrganismos da Embrapa? 

Naquela época não havia ainda uma organização das coleções microbianas. Assim, a primeira coisa foi fazer um 

levantamento nas instituições para identificação das coleções. Logo em seguida fui fazer doutorado e este trabalho foi 

continuado por colegas como a Dra. Myrian Tigano. Um enorme avanço pôde ser observado, como resultado dos esforços 

de vários colegas, e hoje temos um Sistema de Curadoria de Coleções Microbianas implantado na Embrapa.  
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Em 2018, retomei os trabalhos com Coleções Microbianas, na condição de Supervisora da Curadoria das Coleções 

Microbianas da Embrapa, e encontrei um sistema muito bem organizado. Hoje são 28 coleções devidamente formalizadas 

e algumas outras ainda não formais, no projeto da Vertente Microbiana. Também contamos com um Sistema de Gestão da 

Informação, desenvolvido pela equipe da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, denominado AleloMicro. O 

AleloMicro pode ser acessado no link: http://alelomicro.cenargen.embrapa.br/InterMicro/index.xjs, módulo de consulta 

para o público externo. Devemos ressaltar também o trabalho da equipe de qualidade que envidou esforços para a 

implementação de um Sistema de Qualidade das Coleções Microbianas da Embrapa, permitindo grandes avanços na gestão 

das coleções. 

5. Descreva-nos como está estruturado e quais são os objetivos do Sistema de Curadorias de Germoplasma da 
Embrapa 

O Sistema de Curadoria de Germoplasma da Embrapa foi institucionalizado por norma interna e visa definir e sistematizar 

na Embrapa as atividades relacionadas ao enriquecimento, à caracterização, à conservação, ao uso, à disponibilização da 

informação e ao intercâmbio de germoplasma, para a comunidade científica, instituições parceiras e representações de 

agricultores. O Sistema de Curadoria de Germoplasma está estruturado em um Conselho de Recursos Genéticos (CRG), a 

participação do Chefe-Geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, um Coordenador Técnico, os Supervisores 

de Curadorias (três, sendo um para cada vertente), os Curadores dos Bancos Ativos de Germoplasma, os Curadores de 

Coleções, o responsável pela base de dados corporativas, o supervisor do Banco Genético e o Comitê Técnico de 

Produto/Espécie. Os três supervisores para as respectivas vertentes, animal, vegetal e microbiana, participam da gestão do 

Portfólio de Recursos Genéticos (REGEN) alinhando as atividades de pesquisa, dentro dos objetivos estratégicos da 

Embrapa, fazendo a gestão da carteira de projetos.  

Na vertente microbiana as coleções estão organizadas em Centros de Recursos Biológicos (CRBs), Coleções Institucionais 

e Coleções de Trabalho. A equipe do projeto de qualidade participa ativamente na avaliação das coleções, permitindo 

identificar quais coleções estão preparadas para serem institucionais, de trabalho ou serem implementadas como CRBs. No 

que se refere à implementação de CRBs precisamos ressaltar que a Embrapa é oficialmente responsável pelo CRB 

Agronegócio, em atendimento à PORTARIA Nº 130, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016 do MCTI, que “Altera a Rede 
Brasileira de Centros de Recursos Biológicos - Rede CRB-Br e sua estrutura no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovação – MCTI”. A Embrapa avançou muito nos trabalhos relacionados ao CRB Agronegócio e conta hoje com uma 

estrutura para depósito de amostras, dentro do Banco Genético, bem como com o Sistema AleloMicro. O Banco Genético, 

situado na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Figura 1) está recebendo amostras de microrganismos, das 

Coleções Microbianas da Embrapa, para conservação a longo prazo. Estamos participando das discussões junto à Rede 

CRB-Br, bem como com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, uma vez que podemos 

disponibilizar o Sistema AleloMicro para outras instituições. A disponibilização de acesso ao AleloMicro tem sido 

viabilizada mediante assinatura de Termos de Adesão com a Embrapa e treinamento de equipes para garantir a segurança 

das informações inseridas no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Faixada central do Banco Genético, situado na Embrapa Recursos Genéticos 

e Biotecnologia, em Brasília-DF (crédito da foto: Claudio Melo). 
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A Embrapa tem participado ativamente das discussões, junto à ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), das 

normas internacionais para biobancos. Os Supervisores de Curadoria, o Supervisor do Banco Genético e a equipe de 

qualidade vem acompanhando as discussões das traduções das normas, visando à preparação para ações a serem 

internalizadas, uma vez aprovadas.  

6. As coleções científicas da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia mantêm acervos que representam a 
diversidade biológica de diferentes grupos de plantas, animais e microrganismos. Quais grupos de microrganismos 
estão contemplados nas Coleções Científicas da Embrapa CENARGEN? 

A conservação de recursos genéticos microbianos em coleções funcionais (exemplo: bactérias, fungos e leveduras para 

bioprocessos, biossolubilização, alimentação, controle biológico de pragas, fixação de nitrogênio, promoção de crescimento 

de plantas, descontaminação de recursos hídricos e edáficos, etc.), coleções fitopatológicas (ex. agentes causais das 

principais doenças de importância econômica) e coleções de agentes patológicos de enfermidades animais, são 

fundamentais para garantia da segurança, da produção e geração de insumos para inovação e consequente promoção da 

bioeconomia mundial. A importância dos recursos genéticos microbianos na provisão de serviços ecossistêmicos, na 

agricultura sustentável e na segurança vem sendo reconhecida e discutida pela Comissão de Recursos Genéticos para a 

Alimentação e Agricultura da FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) desde 2007. Em 2017, a 

Comissão iniciou a preparação de um plano de trabalho para futuros estudos sobre o uso sustentável e a conservação de 

microrganismos e invertebrados. 

Os recursos genéticos microbianos conservados a médio e longo prazos se referem a Coleções da Embrapa mantidas em 

vinte e duas Unidades Descentralizadas, distribuídas em todas as regiões geográficas do Brasil. A maioria das linhagens 

mantidas na coleção origina-se do território nacional, no entanto, amostras de outros países obtidas por intercâmbio com 

diferentes instituições de diversos países são também mantidas nas Coleções da Embrapa. Diferentes métodos permitem 

conservar amostras de fungos, vírus, bactérias, algas, nematoides e outros organismos cultiváveis, para uso em diferentes 

processos, garantindo a redução da perda da diversidade microbiana. 

Os recursos genéticos microbianos mantidos nessas Coleções apresentaram um crescimento bastante significativo. A partir 

de 2009 houve um aumento crescente no número de linhagens incorporadas às coleções, tendo estes valores apresentado 

uma curva ascendente de crescimento ainda mais pronunciada após 2015, quando da criação do Portfólio de Projetos 

(REGEN). Atualmente aproximadamente 53.000 linhagens de microrganismos são conservadas nas Coleções da Embrapa, 

a diversidade de gêneros mantidos é bastante ampla, sendo estes distribuídos em pelo menos 100 famílias. As famílias com 

maior número de linhagens são Magnaporthaceae, seguida da Bacillaceae e Glomerellaceae. 

O grande desafio para as coleções ainda é coletar, identificar, caracterizar, conservar e documentar os recursos genéticos 

microbianos representativos dos diferentes biomas brasileiros, considerando áreas cultivadas e áreas nativas. Existe uma 

grande necessidade de ampliar a coleta, conservação e caracterização de microrganismos de importância agrícola oriundos 

dos biomas Caatinga e Amazônia, cujos acessos ainda são pouco representativos da diversidade microbiana das regiões 

norte e nordeste. 

Outro desafio da conservação da biodiversidade microbiana e dos recursos genéticos reside principalmente na existência 

de microrganismos não cultiváveis ou de difícil cultivo, cuja perda e/ou extinção não pode ser mensurada. O 

desenvolvimento e a implementação de métodos de conservação de amostras diversas coletadas diretamente no ambiente e 

contendo microrganismos surge como desafio para a conservação ex situ. O uso de metagenômica para a avaliação da 

diversidade microbiana em diferentes biomas e em áreas protegidas e cultivadas exige investimentos e capacitação de 

instituições de P&D no país, em um esforço integrado.   

A manutenção das Coleções Microbianas da Embrapa é fundamental, principalmente devido ao crescente interesse pela 

diversificação e agregação de valor à agropecuária e agroindústria, com impacto direto na forma de novos alimentos, fibras, 

aromas e matérias-primas para a bioindústria, bem como a redução de pragas agrícolas e animais, têm resultado na busca 

de microrganismos com potencial de aplicação nestas áreas. Além do uso de microrganismos como biopesticidas 

(microrganismos capazes de causas doenças em artrópodes pragas, controlar doenças de plantas e plantas daninhas), 
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biofertilizantes (microrganismos capazes de fixar nitrogênio) e biorremediadores (degradadores de metais e resíduos 

químicos no ambiente), estes organismos podem gerar ativos (enzimas e metabólitos secundários) com aplicações 

bioindustriais. Neste contexto, o uso de microrganismos como biopesticidas, biofertilizantes e biorremediadores se tornam 

ferramentas estratégicas para o desenvolvimento de produtos agrícolas sustentáveis, sendo alternativas viáveis para a 

solução de problemas relacionados à resistência de insetos a pesticidas químicos tradicionais, além de reduzir a 

contaminação ambiental; evitando o emprego de fertilizantes produzidos a partir de fontes não renováveis de energia como 

derivados de petróleo, ou por rotas mais nocivas ao ambiente; ou contribuindo para a degradação de poluentes ambientais, 

uma vez que os microrganismos desempenham a tarefa de reciclar a maior parte das moléculas da biosfera, participando 

dos principais ciclos biogeoquímicos e representando, portanto, o suporte de manutenção da vida na Terra.  

7. Quais suas expectativas e desafios como Supervisora de Curadoria das Coleções Microbianas da Embrapa. 

Como Supervisora de Curadoria das Coleções Microbianas, tornei-me um ponto focal para atendimento às demandas 

institucionais e governamentais, em temas relacionados à microrganismos de importância para a agricultura e agroindústria. 

Participando de discussões junto a instituições nacionais e internacionais temos a responsabilidade de contribuir para o tema 

e institucionalizar as ações relacionadas ao tema. A partir de novembro de 2018, participamos como vice coordenadora, das 

discussões de realinhamento do Portfólio de Recursos Genéticos da Embrapa. Este trabalho, conduzido pelo Dr. Arthur 

Mariante (coordenador do grupo) envolveu diversos especialistas no assunto que apresentaram contribuições valiosíssimas, 

permitindo a definição das prioridades e dos desafios de inovação para os recursos genéticos, no âmbito da Embrapa.  

Subsidiamos ações junto a órgãos governamentais e preparamos o documento referente às Coleções Microbianas da 

Embrapa, para compor o Relatório sobre o Indicador C13.3: Número de acessos em Coleções Microbianas ex situ, das 

Metas do Aichi. Com a colaboração do Dr. Rogerio Biaggioni Lopes, o documento foi enviado para o Ministério do Meio 

Ambiente, como parte do Relatório Nacional referente à Convenção da Diversidade Biológica. Interessante observar que o 

Relatório Nacional de 2016 não apresentava quase nenhuma informação sobre as Coleções Microbianas, apesar de já termos 

um trabalho bem organizado e conduzido pelos curadores da Embrapa.  

Acredito que a divulgação das Coleções Microbianas, a valorização e o reconhecimento dos Curadores sejam fundamentais. 

Neste contexto estimulamos e solicitamos que os curadores escrevam artigos para a revista RG News, em atendimento à 

solicitação da Presidente da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos - Dra. Fernanda Vidigal, e certamente os colegas 

curadores prepararão os artigos. 

Recentemente preparamos um questionário que foi respondido pelos curadores, visando diagnosticar a situação das 

coleções. Os resultados irão permitir o estabelecimento de estratégias de suporte e apoio às coleções, dentro de suas 

necessidades. Os resultados foram discutidos em uma reunião realizada nos dias 11 e 12 de junho de 2019, por 

videoconferência, com a participação de todos os Curadores das Coleções da Embrapa. Nessa reunião, os líderes de Projetos 

Componentes apresentaram os resultados de diversas coleções, sendo também abordadas as estratégias para a documentação 

no Sistema AleloMicro. Novas coleções, que ainda não estão formalizadas no projeto em andamento estão sendo 

identificadas, visando à institucionalização de todos os recursos genéticos microbianos mantidos na Embrapa. 

Um dos maiores desafios da Supervisão de Curadoria é o suporte à captação de recursos financeiros para as atividades das 

Coleções Microbianas. Acreditamos que um trabalho conjunto poderá resultar em uma proposta que possa apresentar a 

importância de se conservar microrganismos e o impacto estratégico para o país, que estes organismos podem ter na 

agricultura e agroindústria nacionais.  

Certamente poderemos contribuir com outras instituições, principalmente no que se refere à documentação das Coleções. 

Acreditamos que o impacto será muito positivo e esperamos que em um próximo relatório sobre coleções microbianas no 

Brasil, possamos apresentar informações de uma grande maioria das instituições nacionais, valorizando e dando visibilidade 

aos Recursos Genéticos Microbianos. 

Dra. Maria Cleria, em nome de toda a equipe da RG News agradecemos suas palavras e esperamos poder contribuir 
com esta matéria para um maior conhecimento as coleções microbianas e sua importância para a humanidade. 


