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Abrindo caminho numa mon-
tanha do Ártico, a salvo dos 
desastres globais , existe um 
lugar que chamam de "Silo 
do Fim do Mundo". Dentro 
dele, está armazenada a 
chave para a sobrevivência 
da raça humana...sementes 
com mais de três séculos de 
existência. São a última linha 
de defesa  contra uma catás-
trofe iminente, mudanças de-
vastadoras  de nosso clima 
que a cada dia aquecem a 
Terra e arruínam os nossos 
cereais. Na primeira linha de 
combate para proteger  a 
nossa existência, está o cien-
tista Ken Street.   · KWWS���ZZZ�LQLDY�SW�QRWLFLDV�EDQFR-SRUWXJXHV-GH-

JHUPRSODVPD-YHJHWDO� 

· KWWS���LDULWDOLWWOHZLQJV�EORJVSRW�FRP���������NHQ-VWUHHW-R-
LQGLDQD-MRQHV-GD�KWPO� 

Fig. 4- “Arca de 
Noé” na Noruega - 
Silo Global de Se-
mentes de Svalbard  



Dr. Ken Street 

"As pessoas vão à guerra pelo petróleo, 
pelo ouro e, mesmo assim, o petróleo e o 
ouro são de menor importância do que os 
alimentos ... haverá muitas histórias so-
bre pessoas famintas". Dr. Ken Street  

O Dr. Ken Street, conhecido como o India-
na Jones das sementes “Caçador de semen-
tes”, dedicou uma grande parte do tempo, no 
Oriente Médio, a vasculhar antigas aldeias e 
vales na Ásia Central e no Cáucaso, em busca 
de sementes raras e selvagens, com genes que 
nos permitem garantir alimentos e resistir ao 
impacto do aquecimento global do século 
XXI. 

Este cientista, passou mais de uma década na 
Síria, trabalhou para o Centro Internacional 
de Pesquisa Agrícola em Áreas Secas. É um 
dos Fundadores do banco de sementes na 
Noruega, recolheu amostras durante as suas 
viagens, que vão da Austrália ao coração do 
Oriente Médio, passando pelas montanhas 
do Tajiquistão, cujo final é o seu depósito, 
no fundo do Círculo Polar Ártico, no banco 
de sementes, conhecido como "cofre do Juí-
zo Final". 

Fig. 1 - Banco Português de Germoplasma 
Vegetal em Braga e o processamenyto de 
sementes pela Eng. Ana Maria Barata.  

Banco de Germoplasma 
Vegetal—Braga 

Os bancos de germoplasma foram criados para guar-
dar e conservar a biodiversidade de várias espécies, 
no caso de Braga, é o maior banco de sementes por-
tugês, portanto de conservação de espécies vegetais, 
para serem utilizados em diversos estudos, melhoria 
de espécies, recuperação de espécies. Estão guarda-
das 45000 variedades de mais de 100 espécies dife-
rentes, sobretudo da flora e da tradição agrícola por-
tuguesa.  

A conservação das espécies vegetais faz-se pelo frio, 
por exemplo com sementes, in vitro,  com cultura de 
material vegetal no laboratório e no campo, com a 
reprodução de plantas e recolha de sementes em 
períodos definidos no tempo.  

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Cultura in vitro de variedades vegetais (BPGV) 

Importância 

Para além da conservação de espécies vegetais de 
interesse alimentar, o laboratório faz investigação na 
conservação e na recuperação do ambiente.  

O futuro do planeta, com o aumento da pres-

são populacional, mudanças climáticas e incer-
tezas colocam grande pressão sobre o sistema 

agrícola ameaçando a segurança alimentar.  

A diminuição da água potável disponível, ou a 
alteração da sua disponibilidade ao longo do 

ano, o aumento dos custos da energia, o surgi-

mento de novas pragas e doenças, a perda de 
terra arável e o crescimento populacional signi-

ficam que nossas plantas cultivadas precisarão 

produzir mais com menos terra, com menos 
nutrientes e sob condições cada vez mais seve-

ras.  

Por essa razão, os engenheiros genéticos são 
obrigados a realizar coleções de recursos gené-

ticos de plantas de todo o mundo para varia-

ções que possam ser usadas para melhorar as 
plantas cultivadas no futuro. No entanto, com 

grandes quantidades de sementes armazenadas 

é necessário encontrar forma de procurar e 
encontrar os genes e características de plantas 

pela comunidade científica.  

Fig. 3 - Dr. Ken Street.) 


