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A „SABOROSA‟ (FABACEAE: FABOIDEAE): USO TRADICIONAL DE UMA LEGUMINOSA POR COMUNIDADE GARIMPEIRA NA CHAPADA DIAMANTINA (BA)  Elizabeth Neves1,2*; Rosalia Ferreira Machado Galvão2; Rodrigo Johnsson1  1Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia. 2Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. *elizabeth.neves@gmail.com.  A partir do século XIX, pequenas cidades e povoados foram fundados nos arredores da Serra do Sincorá em função da exploração do ouro e diamante. Muitos sítios históricos e conjuntos urbanos encontram-se hoje tombados e protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Todavia, tradições e conhecimentos peculiares sobre os usos das plantas do semiárido em comunidades garimpeiras da Chapada Diamantina fazem parte de um acervo igualmente importante, mas sem registro formal e em rápido processo de erosão cultural. De fato, a oferta e acesso restritos a alimentos e recursos terapêuticos em área naturalmente marcada pela sazonalidade e, geograficamente isolada dos grandes centros de abastecimento, tornou o cultivo doméstico da terra uma imprescindível estratégia de auto-sustentabilidade. Assim, o presente estudo teve por objetivo geral caracterizar os usos e as peculiaridades das espécies de plantas em quintais da Cidade de Mucugê. Três quintais foram visitados entre 2015 e 
2018. Meta principal do trabalho foi investigar a história e preparo da „saborosa‟. Entrevistas semi-estruturadas e documentação das plantas foram realizados. Cultivada a mais de 3.000 anos na India e comum pela Africa tropical, a „saborosa‟ (Lablab purpureus (L.) Sweet, syn. Dolichos lablab L.) refere-se a uma leguminosa trepadeira, com nomes bem distintos por todo Brasil (e.g., cumandatiá, cumandá-assú, feijão da índia, feijão lablab, mangalô). Curiosamente, „saborosa‟ também pode designar o fruto de uma cactácea, a pitaya. Há variações na coloração das flores e sementes – a variação de Mucugê possui flores brancas. O uso tradicional envolve o preparo da vagem verde (jovem), na forma de picado e refogado, como acompanhamento ao feijão. O alimento não é comercializado nas feiras populares, nem nos estabelecimentos locais (não faz parte de nenhum cardápio dos restaurantes da cidade). O consumo restringe-se às famílias nativas, mas não é comum nas refeições (alimento ignorado pelas gerações mais novas). A planta cresce como mato junto aos muros, cercas e grades, sendo de rápido desenvolvimento e frutificação. Apesar da literatura destacar o valor nutricional das vagens e sementes, ricas em amido, e ação no tratamento de doenças pulmonares e potencial diurético, a „saborosa‟ não é um recurso comercialmente valorizado. Culturalmente, restringe-se às memórias e tradições alimentares garimpeiras.    Palavras-chave: etnobotânica; leguminosa; Chapada Diamantina.  Agradecimentos: Sr. Aloisio Paraguassu (Estalagem Jardim do Éden), Sr. Luiz Basílio Novaes Ribeiro (Associação de Guias de Mucugê), Sra. Rosemeire Novaes Ribeiro   
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AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DE VARIEDADES CRIOULAS DE MILHO COLETADAS NO URUGUAI  Adrián Cabrera Buzó1*; Valentina Rodríguez De Barbieri1; Rafael Vidal André1  1Facultad de Agronomia Universidad de la República, Uruguai. *adriancbuzo20@gmail.com  As variedades crioulas são conservadas pelas famílias por várias gerações, tem uma elevada diversidade genética, estão adaptadas a suas regiões, a os métodos de produção e são resistentes a pragas e doenças. As estratégias de conservação das sementes variam de acordo com a tradição de cada família. A germinação das sementes permite conhecer o potencial de um grão como semente e consiste em diferentes processos metabólicos e morfogênicos que transformam o embrião em uma plântula. Para o milho, a regulamentação Uruguaia estabelece que a germinação mínima para comercialização deva ser de 90% segundo o Instituto Nacional de Sementes (INASE 2004). Independentemente das regulamentações, uma queda na germinação de uma variedade crioula pelas condições de conservação pode significar, além da perda de diversidade genética, um prejuízo para as famílias que dependem delas. O objetivo deste trabalho é caracterizar as estratégias de conservação de sementes de acordo com sua germinação e regiões. As amostras de sementes utilizadas neste estudo foram coletadas de produtores que conservaram variedades de milho em média há 15 anos. As coletas de variedades crioulas foram realizadas em três áreas do Uruguai: Norte, Este e Sul. Entrevistaram-se 40 produtores e foram coletadas 63 amostras em total, das qual 56 se analisaram e foram identificadas cinco formas de conservar as sementes: 1) em garrafas, 2) em galpões, 3) em trojas, 4) diretamente no campo ou 5) formando 
“pirvas”. Os testes de germinação foram realizados segundo as normas do INASE. Entre as áreas coletadas, o Norte apresentou uma média de germinação de 97,81% e o Leste apresentou a menor média (93,63%). Entre as estratégias de conservação das sementes, apresentou maior média de germinação a conservação em troja e galpão com 99,33%, seguida de Galpão com 97,91%. O valor mais baixo é encontrado quando eles são mantidos em pirvas ou em garrafas com 95.88% e 92,36% respectivamente. Das amostras analisadas 93% superam o mínimo requerido pelo INASE para sua comercialização. Ao analisar os valores totais das amostras, pode-se concluir que a maioria apresenta uma ótima germinação em média, porém os modos de conservação que expõem o milho a ambientes menos favoráveis são menos eficientes. Uma boa conservação e fundamental para manter um recurso genético ao longo dos anos e garantir a preservação de variedades. Com este estudo e possível transmitir aos produtores fundamentos para uma melhor conservação e maior eficiência na hora de guardar as sementes.  Palavras-chave: conservação; sementes; Zea mays.   
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CONTRIBUIÇÕES DO FEIJÃO-SOPINHA AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E À VALORIZAÇÃO DOS AGRICULTORES GUARDIÕES DE SEMENTES  Anderson Luis Mesquisa da Martha1; Gilberto A. Peripolli Bevilaqua2*; Regis Araujo Pinheiro1; Josuan Sturbelle Schiavon1; Irajá Ferreira Antunes2  1Universidade Federal de Pelotas. 2Embrapa Clima Temperado. *gilberto.bevilaqua@embrapa.br  O feijão-sopinha [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é uma leguminosa espontânea da região costeira do Rio Grande do Sul que apresenta propriedades que podem dar um impulso a agricultura familiar e de base ecológica. A história da agricultura, em vários momentos, evidencia o valor da agrobiodiversidade como patrimônio biológico e cultural da humanidade, desempenhando papel chave nas estratégias que promovem a equidade social e a sustentabilidade ecológica. Além disso, interliga as questões ambientais e as identidades socioculturais das comunidades tradicionais, recriando diversas interações entre homem e natureza. A planta é reconhecida no RS como um feijão-miúdo sendo cultivada e consumida há mais de 200 anos, o que a fez desenvolver especificidades como potencial recuperadora de solos de baixa fertilidade, alta produção de biomassa para alimentação do gado e grãos de boa qualidade nutricional. O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho agronômico da planta e seu potencial de utilização na agricultura de base ecológica, bem como realizar a descrição da variabilidade existente na região de clima temperado do RS. Foram identificados 25 genótipos de feijão-sopinha no estado, que estão sob a posse de agricultores familiares, comunidades indígenas e quilombolas, reconhecidos como guardiões de sementes, os quais conservam e realizam a seleção de plantas e sementes, conforme as suas necessidades locais. Nos genótipos avaliados, observou-se pouca variabilidade quanto aos caracteres morfo-agronômicos. As análises agronômicas comprovam que o feijão-sopinha é modelo de uma planta de múltiplo propósito. A cultura fomenta a valorização das comunidades tradicionais e seu acervo genético assegurando a segurança alimentar. Observou-se que as variedades crioulas são repassadas de geração em geração por um processo local de melhoramento realizado pelos agricultores de acordo com as suas necessidades e adaptações aos sistemas de cultivos. No RS, o feijão-sopinha ultrapassa a questão agronômica e econômica, significando importante valor cultural, simbólico e religioso, que expõe o trabalho e a luta de grupos sociais que resistem a todas as adversidades.  Palavras-chave: Vigna unguiculata; duplo-propósito; aproveitamento dos recursos genéticos.  Agradecimento: Projeto Biofort.   
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ESTUDO ETNOAGRONÔMICO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DO FEIJÃO-FAVA EM MUNICÍPIOS DO CEARÁ E PIAUÍ  Jéssica Daniele Lustosa da Silva1*; Rafael da Costa Almeida1; Ângela Celis de Almeida Lopes1; Regina Lúcia Ferreira Gomes1; Roseli Farias Melo de Barros1; Luciana Andrea da Costa Soares1  1Universidade Federal do Piauí, Campus da Socopo. *jessica.04lustosa@gmail.com  O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é uma das espécies do gênero Phaseolus que mais se destaca por sua importância socioeconômica na Região Nordeste. A espécie apresenta ampla diversidade morfológica no Brasil, e, portanto, elevado número de etnovariedades, que são genótipos úteis para o melhoramento, pois possuem genes desejáveis pré-selecionados pelos agricultores regionais ao longo dos anos. Assim, o trabalho teve por objetivo avaliar o uso de etnovariedades do feijão-fava em municípios destacados como grandes produtores de fava do Ceará e Piauí. Para esse estudo foram realizadas entrevistas com agricultores familiares dos municípios de Várzea Grande, no Piauí; em Pedra Branca, São Benedito e Tianguá, no Ceará. Foram realizadas 14 entrevistas com agricultores familiares que cultivam feijão-fava nos municípios, por meio de questionário semiestruturado, com a finalidade de obter informações, como: situação socioeconômica, manejo agrícola, conhecimento da cultura, comercialização, limitações e potencialidades do plantio da espécie. Estes procedimentos foram realizados durante os meses de julho e agosto de 2016. Os entrevistados foram selecionados por amostragem não probabilística, 
pela técnica „bola de neve‟. Para os dados quantitativos utilizou-se estatística descritiva para obtenção de médias e frequências e por meio do Software Excel 2010. Este estudo foi realizado com o pleno consentimento de todos os participantes e como resultado pôde-se perceber em todos os municípios estudados que a maioria dos agricultores, que produzem e comercializam o feijão-fava, afirmou que, no passado, cultivavam outras variedades diferentes das atuais. Pelo menos 26 etnovariedades de feijão-fava foram citadas como conhecidas pelos agricultores familiares, entretanto, apenas 11 são cultivadas nos diversos “roçados” mantidos pelos moradores das comunidades estudadas, o que denota grande perda de etnovariedades. A 
etnovariedade „Branca‟ obteve o maior número de citações e é cultivada na maioria das comunidades. Os agricultores afirmaram que cultivam uma ou poucas variedades devido à preferência do mercado. Apesar da importância da conservação on farm de feijão-fava, ainda se registram perdas de etnovariedades, especialmente se não existir a conscientização dos agricultores familiares que a promovem, podendo ocasionar a perda de variabilidade genética da espécie.  Palavras-chave: fava; etnoconhecimento; variabilidade genética.  Agradecimentos: À UFPI e a CAPES pelo apoio institucional e financeiro.   
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RESGATE DE GENOMAS DE AMOSTRAS ARQUEOLÓGICAS NO ESTUDO SOBRE A HERANÇA DA EVOLUÇÃO INDEPENDENTE DO MILHO NA AMÉRICA DO SUL  Logan Kistler1; Natalia Przelomska1; Nathan Wales2; Oliver Smith3; Fábio de Oliveira Freitas4*; Robin G. Allaby5  1Smithsonian Institution. 2The University of York. 3Natural History Museum of Denmark. 4Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. 5University of Warwick. *fabio.freitas@embrapa.br  O milho (Zea mays ssp. mays) foi domesticado a partir do teosinte (Zea mays ssp. parviglumis) selvagem no México, cujo início do processo ocorreu em torno de 9.000 anos AP (Antes do Presente), e atravessou a América Central para se disseminar na América do Sul em aproximadamente 6.500 anos AP. No entanto, recuperações recentes de genomas de milho oriundos de amostras arqueológicas datadas de aproximadamente 5.300 AP, no Vale de Tehuacan, México, revelam que aquele genoma possuía características genéticas de uma domesticação parcial, onde contém uma mistura de alelos análogos ao milho e outros ao teosinte em locos envolvidos na domesticação. Isso cria um paradoxo: o milho ainda era parcialmente domesticado perto de seu local de domesticação muito depois de ter se estabelecido como uma espécie agrícola na América do Sul, portanto não está claro como os genes da síndrome de domesticação se fixaram nas linhagens sul-americanas. Foram sequenciadas quarenta variedades locais oriundas de contextos de cultivo tradicionais no Peru, no Chile, na Argentina, na Amazônia brasileira e no Cerrado brasileiro, além de nove genomas completos de amostras arqueológicas de milho encontrados nos Andes e no leste do Brasil. Analisando esses e também outros conjuntos de dados publicados, sugerimos que o milho sul-americano deixou a região de origem no México e, portanto, o pool genético de domesticação primário, como uma linhagem parcialmente domesticada e profundamente estruturada. Posteriormente, linhagens localmente adaptadas evoluíram in situ, depois de chegar à América do Sul. Assim, enquanto a domesticação começou em um único e grande pool genético no México, a ligação e a fixação de traços de domesticação provavelmente ocorreram em múltiplas regiões e contextos culturais independentemente. Os resultados destacam a complexidade da domesticação do milho e sugerem revisões de entendimento mais amplo do seu processo de domesticação.  Palavras-chaves: Zea mays; evolução; domesticação.   
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TRADIÇÕES E USOS POPULARES DAS PLANTAS DE QUINTAIS NA CIDADE DE MUCUGÊ, CHAPADA DIAMANTINA (BA)  Elizabeth Neves1*; Rosalia Ferreira Machado Galvão1; Rodrigo Johnsson1  1Universidade Federal da Bahia. *elizabeth.neves@gmail.com.  Os quintais são descritos como espaços multifuncionais, intimamente relacionados às moradias familiares, onde se desenvolve o manejo e cultivo da terra, sendo os cuidados particularmente reservado à rotina dos serviços domésticos – ou seja, principalmente atribuído às mulheres. Por toda Chapada Diamantina, as tradições culturais das comunidades garimpeiras se reflete no uso de plantas típicas do Cerrado e Caatinga. Uma infinidade de recursos, tanto alimentar quanto medicinal/terapêutico, torna os quintais destas cidades históricas fonte de importantes saberes. O conhecimento sobre as plantas e seus cultivos tem se consolidado entre as gerações ao longo dos três últimos séculos, todavia, com crescente desenvolvimento turístico do setor, e com os jovens buscando novas oportunidades de trabalho, os quintais correm o risco de se tornarem ociosos, ou serem redirecionados para novas funções. Deste modo, o presente estudo teve por objetivo caracterizar os usos e as peculiaridades das espécies de plantas cultivadas em quintais da Cidade de Mucugê. Três quintais foram visitados entre 2015 e 2018. Coleta de informações envolveu um roteiro de entrevistas semi-estruturadas (ou semi-abertas) e ampla documentação das plantas – incluindo obtenção de amostras para reprodução de receitas locais. Em dois dos quintais visitados, verificou-se o comprometimento dos homens na manutenção dos espaços, incluindo cultivo, seleção e transplantes de mudas. Apesar dos tamanhos variados, observou-se grande 
diversidade de plantas, mesmo nos quintais menores. Prática de compostagem, „munturos‟, compreendem técnicas naturais de cultivo, as quais também se estendem ao uso de esterco de vaca e galinha. Muitas plantas têm uso medicinal, como a pimenta de aroeira („Se faz escalda pé com as folhas, bom para controle do ácido úrico‟) e a insulina („Bom para tudo!‟ Com a folha se faz o chá‟). 
A grande maioria entra na alimentação na forma de „picados‟ ou „refogados‟ (e.g., bredo, língua de vaca, quiabinho, saborosa, taioba, ora pro-nobis, folha da batata doce, olho da abóbora, cabaça). Percebe-se que, para além de espaços sustentáveis, os quintais são referenciais fortemente simbólicos. De fato, as plantas estão ligadas às memórias de infância, às lembranças de entes queridos que já partiram, aos pratos outrora preparados pela mãe ou avó idosa, aos chás amargos de folhas para curar toda sorte de enfermidades.  Palavras-chave: etnobotânica; PANC; Chapada Diamantina.  Agradecimentos: Sr. Aloisio Paraguassu (Estalagem Jardim do Éden), Sr. Luiz Basílio Novaes Ribeiro (Associação de Guias de Mucugê), Sra. Rosemeire Novaes Ribeiro.   
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UM EXEMPLO REAL DA COMPLEMENTARIDADE ENTRE A CONSERVAÇÃO IN SITU E EX SITU: A DEVOLUÇÃO DO MILHO KAYABI PERDIDO  Fábio de Oliveira Freitas1*; Flávia França Teixeira2  1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. 2Embrapa Milho e Sorgo. *fabio.freitas@embrapa.br  Amostras de variedades tradicionais de milho foram coletadas na aldeia Ilha Grande, da etnia Kayabi, no Parque Indígena do Xingu, no Estado do Mato Grosso, em 2000. Essas amostras foram encaminhadas para a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília, DF, e foram acondicionadas nas câmaras de conservação da Coleção de Base daquela unidade de pesquisa e também na Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, MG, por meio do Sistema de Curadoria e conservação ex situ de sementes da Embrapa, a fim de preservar esse material por longo prazo. Em 2016, os agricultores da aldeia plantaram aquelas variedades de milho, seguindo suas tradições culturais, mas no momento em que as plantas iniciaram o florescimento, um longo veranico fez com que não resistissem, levando à perda total dos cultivos de milho das roças. Com essa perda não havia mais sementes de algumas variedades de milho para que os índios agricultores da aldeia pudessem plantar na safra seguinte. Membros da comunidade, liderados pelo Cacique Siranhu, contataram a Embrapa, no início de 2017, para verificar a possibilidade de resgatar esse material, garantindo assim a sua soberania alimentar e a manutenção das suas tradições culturais. A Curadoria do Banco de Germoplasma de Milho da Embrapa Milho e Sorgo localizou as sementes coletadas na aldeia daquela etnia e, ao longo de 2017, realizou a multiplicação do material. Em novembro de 2017, foi possível entregar aos Kayabi as sementes das variedades de milho perdidas, ainda em tempo de serem plantadas para a próxima safra agrícola, em 2018. Este trabalho representa o sucesso da interlocução e complementaridade da conservação ex situ com a conservação in situ/ on farm, mostrando o papel e importância que ambas desempenham na conservação da diversidade e apoio e segurança aos povos indígenas e populações tradicionais.  Palavras-chave: Zea mays; resgate cultural; populações indígenas.   


