
Biofortificação 

 

 Uma discussão frequente entre a comunidade científica e política é a 

segurança alimentar dos países. Estimativas indicam que a população mundial 

poderá atingir 9 bilhões de pessoas até o ano de 2050, aumentando a pressão em 

torno dos recursos ambientais. Até o momento, a aplicação de nutrientes nas áreas 

agrícolas por meio de fertilizantes minerais tem sido fundamental para o 

crescimento da produção de alimentos, contribuindo com 30% a 50% no rendimento 

de grãos. É claro que não é o único fator responsável, porém com certeza representa 

um dos pilares da segurança alimentar.  

 A questão é que a segurança alimentar não aborda somente a quantidade de 

alimentos produzidos, mas também a qualidade dos mesmos. Populações de países 

em desenvolvimento sofrem com problemas de deficiências nutricionais 

ocasionadas pela falta de ferro (Fe), iodo (I), selênio (Se), vitamina A e zinco (Zn). De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 2 bilhões de pessoas 

são anêmicas em decorrência da deficiência de Fe, além de aproximadamente um 

terço da população mundial viver em países considerados de alto risco em relação à 

deficiência de Zn. Essas deficiências podem gerar distúrbios fisiológicos, podendo 

causar baixo rendimento produtivo, crescimento inadequado, retardamento mental 

e até a morte.  

 Uma das principais causas da desnutrição é a alta taxa de ingestão de 

alimentos com baixo teor de minerais e vitaminas (como arroz, milho e trigo) em 

detrimento de grãos de leguminosas, frutas, verduras e produtos de origem animal, 

comum em países em desenvolvimento, como Ásia, África e América Latina. Essa é a 

razão de programas de biofortificação, como HarvestPlus, concentrarem seus 

esforços nesses locais visando o desenvolvimento de produtos agrícolas com maior 

valor nutricional. No Brasil, culturas de trigo, arroz, feijão (com maiores teores de Zn 



e Fe), mandioca, milho, batata doce e abóbora (com maior teor de β-caroteno) são 

estudadas, representando uma estratégia de segurança alimentar de baixo custo. 

 Os estudos sobre biofortificação são desenvolvidos por meio do (i) 

melhoramento genético convencional de plantas, antes voltado somente para 

ganhos em produtividade e agora visando a seleção de cultivares naturalmente 

eficientes em acumular minerais e vitaminas na parte comestíveis das culturas; (ii) 

técnicas de biotecnologia/transgenia na busca de genes que determinam altos níveis 

de Zn e Fe nos grãos; (iii) mutagênese, que busca reduzir fatores antinutricionais nas 

sementes, como fitato, possibilitando o aumento nos níveis Zn e Fe biodisponíveis; e 

(iv) biofortificação agronômica, sendo utilizada como prática agrícola complementar 

para ampliar o potencial de enriquecimento nutricional das culturas. Essa última 

abordagem diz respeito à adubação via solo, foliar e tratamento de semente.  

 Quando falamos em estudos sobre biofortificação, é muito importante a 

distinção entre dois termos: bioacessibilidade e biodisponibilidade. Muitas vezes são 

representados como sinônimos, porém não o são. Bioacessibilidade pode ser 

definido como a fração de um nutriente em um alimento que é liberada no trato 

intestinal (durante a digestão), tornando-se disponível para a absorção intestinal. Já 

Biodisponibilidade é a fração de um nutriente presente em um dado alimento que é 

disponível para ser usado nas funções fisiológicas. Sendo assim, do total de nutriente 

bioacessível, apenas uma parte realmente será usada pelo organismo nas funções 

fisiológicas (ou estocada para uso posterior).  

 Isso deve ser levado em consideração nos estudos sobre biofortificação e 

nutrição humana, já que o conteúdo biodisponível de nutrientes depende de muitos 

fatores intrínsecos às plantas, aos seres humanos, ao manejo agrícola e até mesmo 

ao modo de preparo dos alimentos.  

A Yoorin Fertilizantes está comprometida com a melhoria da qualidade 

nutricional dos alimentos pois investe em micronutrientes de elevada eficiência e 



equipe técnica especializada, auxiliando os agricultores no manejo nutricional 

adequado dos cultivos. Venha conhecer mais sobre nossa linha, acesse: 

www.yoorin.com.br.  
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