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I –Apresentação 

 

O Tempo também passa para a Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos (SBRG) irá completar oito anos de 

existência em novembro próximo! Apesar de seu registro ter sido realizado em 2009, a decisão 

para sua criação foi tomada em assembleia realizada no II Simpósio Brasileiro de Recursos 

Genéticos realizado em Brasília em 2008. 

Somos uma sociedade nova, em relação a algumas que existem há mais de 50 anos, mas 

já temos tempo suficiente de existência para fazermos algumas reflexões, como por exemplo: 

O que mudou desde a fundação da SBRG?  
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Será que precisamos de uma associação de pesquisadores que trabalham com recursos 

genéticos? 

Existem demandas que estão reprimidas e poderíamos ter participação ativa? 

As mudanças foram muitas, indo desde uma presença coordenada em mídias sociais à 

atuação junto a parlamentares e ministérios responsáveis por políticas públicas. 

Uma das missões de uma Sociedade Científica, sem dúvida, é a realização de eventos 

científicos. Antes da criação foram realizados vários eventos de muita qualidade, cuja 

importância foi rapidamente reconhecida, tanto é que um deles deu origem ao primeiro evento 

de recursos genéticos internacional realizado regularmente, o Simpósio de Recursos Genéticos 

para América Latina e Caribe, o SIRGEALC. Com a internacionalização, o evento foi para 

outros países, ficando fora do Brasil até o ano passado quando foi realizada sua décima edição 

em Bento Gonçalves (RS), promovido pela Embrapa Clima Temperado e a Sociedade Brasileira 

de Recursos Genéticos.  

Com a criação da SBRG foi possível retomar definitivamente a realização de eventos sobre 

recursos genéticos de abrangência nacional. A SBRG tem organizado a cada dois anos o 

Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos (CBRG), cuja quarta edição acontecerá em Curitiba 

de 8 a 11 de novembro de 2016 e esta tem como parceiro o Instituto Agronômico do Paraná, 

representado pela Dra. Vânia Moda Cirino, presidente dessa edição.  

A realização do CBRG pela sociedade tem muitas vantagens. Entre elas destacamos a 

periodicidade, a multidisciplinaridade exigida pelo tema, a divulgação do tema regionalmente e 

nacionalmente, a sensibilização de autoridades em nível federal e estadual e a organização de 

um cadastro nacional de pessoas que trabalham no tema.  

A organização do CBRG exige bastante tempo e uma boa dose de coragem, pois quando 

se inicia a organização muitas vezes os recursos ainda estão em fase de captação. Apesar disso 

a SBRG tem assumido desafios tão grandes e importantes quanto a organização do CBRG. 

A SBRG tem trabalhado para o maior reconhecimento do profissional que trabalha com 

recursos genéticos, fato esse que é demonstrado pelo aumento do interesse em pesquisas em 

conservação ex situ e in situ e, consequentemente, na formação e participação cada vez maior 

de profissionais na área. 

Fizemos reuniões com alguns deputados e enviamos notas técnicas para ministérios e 

agências federais que atuam no financiamento de projetos e formação de recursos humanos para 

levar a necessidade de mais receitas para manutenção dos bancos, para formação de recursos 

humanos e para pesquisa e documentação em recursos genéticos. Temos alertado também que 

a visão multidisciplinar para o tema é fundamental, porque, no geral, apoio aos recursos 

genéticos vem de maneira pontual, isto é, focando em tema (disciplina) sem uma preocupação 

no processo todo, incluindo o armazenamento e disponibilização da informação associada ao 

germoplasma. 
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Necessitamos também de uma maior valorização e isso sem dúvida passa pelo 

reconhecimento por parte das agências de fomento, por meio de comitês assessores específicos 

para área, para a visão multidisciplinar necessária que o tema exige. 

O futuro da SBGR será a consolidação das redes regionais de recursos genéticos e a 

identificação de atores com objetivos em comuns que hoje atuam de maneira individual. A 

região Nordeste e a região Sul do Brasil já têm suas redes regionais estabelecidas. A SBRG e o 

CBRG podem ser o ponto focal aglutinador/facilitador/catalizador de várias iniciativas 

individuais, como workshops e simpósios relacionados a recursos genéticos, que acontecem e 

que podem ser beneficiados pela estrutura jurídica da SBRG.  

 Para que as ações futuras e presentes aconteçam, temos que ter uma SBRG forte e 

representativa em termos de números. Para tanto temos todos que nos associar à SBRG!  

  


