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16) Banco Ativo de Germoplasma de Stylosanthes spp. da Universidade 

Estadual de Feira de Santana - BA  

 

 

  

 

 

 

 

 

Introdução 
 

O Semiárido brasileiro corresponde a um pouco mais de 10% do território nacional e 

apresenta ecossistema xerófilo, grande variação em relação aos tipos de solos e principalmente 

irregularidade das chuvas, tanto no volume como na distribuição, determinando longos períodos 

de secas, com fortes deficiências hídricas (IBGE, 2010).  

Por apresentar características adversas da maioria das regiões brasileiras, durante muito 

tempo, subestimou-se que esta região era um ambiente hostil e com poucas possibilidades 

econômicas. Entretanto, essa visão está sendo paulatinamente modificada, pois o problema 

fundamental não reside na escassez de recursos naturais, mas sim no pouco conhecimento 

desses, levando ao insuficiente aproveitamento de seu potencial no desenvolvimento de formas 

de produção sustentáveis e menos agressivas ao meio ambiente. 
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No que tange à agricultura, a escassez de chuvas tem sido um problema, pois o cultivo de 

espécies exóticas anuais, como feijão (Phaseolus vulgaris L.) e milho (Zea mays L.) proporciona 

perdas irreversíveis nas lavouras gerando problemas econômicos para os agricultores. Por outro 

lado, a pecuária tem sido ao longo dos anos a atividade econômica mais estável nesta região. 

Entretanto, tem causado impactos negativos na conservação da biodiversidade, pois durante a 

estação seca, os animais pastejam nas áreas de caatinga e não deixam as plantas se 

desenvolverem, contribuindo desta forma para elevar o grau de degradação ambiental.  

Assim, as estratégias atuais para o desenvolvimento e aproveitamento da riqueza vegetal, 

incluindo a utilização dos seus recursos genéticos vegetais, tem sido conhecer a imensa 

variabilidade genética existente visando melhorar o seu uso no desenvolvimento de alternativas 

sustentáveis para as populações locais que executam atividades agropecuárias e também 

contribuir para a conservação da biodiversidade. 

Muitas espécies existentes no semiárido são exploradas de forma extrativista, como as 

fibrosas, forrageiras, fruteiras, oleaginosas, ornamentais, entre outras. Esse extrativismo tem 

causado sérios danos para a espécie, como ocorre com a exploração das cactáceas ornamentais 

que são retiradas da natureza, as flores da planta “sempre-viva” (Helichrysum bracteatum (Vent.) 

Willd.) na Chapada Diamantina, a retirada de casca de algumas árvores taníferas como o angico 

(Anadenanthera colubrina Vell.), aroeira (Myracrodruon urundeuva Engl.) em várias áreas do bioma 

Caatinga, entre outras. 

No caso das forrageiras, apesar da região apresentar uma grande diversidade de espécies 

nativas, observa-se que a maioria das pastagens são cultivadas com plantas exóticas, podendo-

se citar entre os principais, as espécies pertencentes aos gêneros Brachiaria (Trin.) Griseb., 

Panicum L., e Cynodon Rich. Esta prática agrícola tem gerado instabilidade na produção de 

forragem devido a interação G x A dificultando assim, a alimentação dos rebanhos (caprinos, 

ovinos e bovinos). 

No Brasil, existem alguns programas de melhoramento genético em forrageiras tropicais 

(gramíneas e leguminosas forrageiras) que apresentam resultados satisfatórios. A Embrapa há 

mais de três décadas lidera as pesquisas com estas espécies tropicais (JANK et al., 2011) e tem 

contribuído com mais de 70% das cultivares em uso no país (VALLE et al., 2009). Entre os 

destaques pode-se citar os programas desenvolvidos com Arachis spp. (VALLS, 2006; ASSIS et 

al., 2008), Brachiaria spp. (MILLES & VALLE, 1996; MILES, 1999; VALLE et al., 2009, 2010; 

SOUZA et al., 2010), Panicum maximum Jacq. (RESENDE et al., 2004; JANK et al., 2005, 2008), 

Pennisetum spp. (PEREIRA & LÉDO, 2008) e Stylosanthes spp. (SIMEÃO et al., 2006; 

EMBRAPA GADO DE CORTE, 2007, SANTOS – GARCIA et al., 2011, 2012, SIMEÃO et 

al., 2013, 2014).  

Entretanto, todos estes programas têm desenvolvido cultivares para outras regiões do país 

(Centro-Oeste, Norte e Sudeste), que apesar de se mostrarem superiores, tem sido pouco adotada 

no Semiárido brasileiro por falta de características que facilitem sua ampla utilização, adequação 

às condições edafoclimáticas e aos sistemas de produção existentes. Desta forma, estudos sobre 
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as forrageiras nativas, naturalmente adaptadas às condições edafoclimáticas da região devem ser 

priorizados.  

Entre as espécies forrageiras, o gênero Stylosanthes Sw. (leguminosa forrageira) nativo das 

regiões tropicais e subtropicais (COSTA, 2006) tem demonstrado potencial para a produção de 

massa verde, tolerância à seca e alto valor nutricional em países que apresentam condições 

semelhantes às observadas no Semiárido brasileiro (CHAKRABORTY, 2004) e também no 

Cetro-Oeste brasileiro (JANK et al., 2011). 

 Aliás, a Bahia, que contém 70% de seu território inserido na região semiárida, apresenta 

grande diversidade de plantas dessa leguminosa. Porém, ainda não tem um programa de pré-

melhoramento e melhoramento genético vegetal que busque desenvolver cultivares adaptadas 

às condições de clima e solo e que atendam às necessidades da pecuária regional. 

Assim, este trabalho objetivou formar um Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de 

Forrageiras para desenvolver trabalhos de pré-melhoramento e melhoramento vegetal com 

espécies de forrageiras tropicais nativas, iniciando pelo gênero Stylosanthes. 

Material e métodos 

As atividades para a formação do BAG-Forrageiras da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (BGF-UEFS) iniciaram a partir do levantamento das instituições do Brasil e Nordeste 

brasileiro que trabalham e conservam forrageiras tropicais. Como embasamento utilizou-se a 

literatura e a base de dados da Plataforma Nacional da Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia.  

A partir da identificação das instituições que trabalham com forrageiras tropicais, realizou-

se o levantamento nos herbários das instituições, detalhando mais precisamente as instituições 

do estado da Bahia. Em posse desses dados iniciaram-se as coletas de germoplasma e ampliação 

do BGF-UEFS.  

As rotas para a realização das expedições de coleta foram definidas com a utilização do 

mapa político da Bahia adotando-se como prioridade as regiões Semiáridas do Estado, de maior 

ocorrência e que apresentavam a maior diversidade de espécies por região tendo como base os 

pontos de ocorrência levantados nos herbários.   

As regiões contempladas inicialmente para as expedições de coleta foram a Centro Norte, 

Nordeste, Centro Sul, Vale São Franciscano da Bahia e extremo Oeste da Bahia. As coletas 

iniciaram no ano de 2008 nos meses de março, junho, agosto, setembro e dezembro procurando 

sempre priorizar o zoneamento agrícola de cada região, pois os estudos de base mostraram que 

as épocas escolhidas são os períodos onde a maioria das plantas da caatinga estão produzindo 

sementes, inclusive as de Stylosanthes.  

As informações sobre os pontos coletados foram georreferenciadas utilizando GPS (Global 

Position System) com precisão de sete metros e todas as informações sobre a área foram 

registradas em uma caderneta de campo. 
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Em algumas situações os princípios de tamanho efetivo populacional para a representação 

na frequência alélica não puderam ser empregados (VENKOVSKY et al., 2007), porque em 

alguns locais existiam poucas plantas, principalmente devido ao superpastejo de animais na área. 

Entretanto, pelo elevado número de locais amostrados, as coletas atenderam aos princípios de 

amostragem (WALTER & CAVALCANTI, 2005), onde foi possível amostrar o maior número 

de locais em relação ao número de plantas amostradas em cada local de coleta.  

Foram colhidos frutos e material vegetal para confecção das exsicatas. O material vegetal 

foi previamente prensado e depositado no herbário da UEFS onde parte das amostras já foi 

identificada por um especialista em leguminosas e as demais exsicatas foram depositadas no 

herbário para posterior identificação.  

Os frutos armazenados em sacos de papel foram identificados com o número do ponto de 

coleta do acesso e encaminhados ao Laboratório de Ecologia Evolutiva - LEE da Universidade 

Estadual de Feira de Santana para beneficiamento manual, que consistiu na remoção do 

lomento por meio de fricção utilizando emborrachados de 4 mm de espessura. As sementes 

obtidas de cada acesso foram alocadas em envelopes etiquetados com identificação de três letras, 

ano de coleta e número de identificação do acesso que será registrado na formação do BAG (ex. 

BGF 08-001), fechadas com grampo galvanizado e acondicionadas em vasos herméticos 

contendo sílica gel como indicador de umidade e mantidas em temperatura ambiente em torno 

de 26 ºC (GÓMEZ - CAMPO, 2006). 

Após as coletas foram e, continuam sendo desenvolvidas etapas de identificação do 

material coletado, caracterização morfológica, multiplicação das sementes, análise 

bromatológica e avaliação preliminar e aprofundada dos acessos. As sementes oriundas de 

multiplicação estão sendo limpas e armazenadas para conservação em curto e médio prazos. 

 

Resultados e discussão 

As coletas botânicas de germoplasma de Stylosanthes spp., na Bahia, foram iniciadas em 

1971 e até o momento foram catalogadas 1.305 exsicatas, sendo que os herbários HUEFS – 

Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana, ALCB – Alexandre Leal Costa da 

Universidade Federal da Bahia e CEPEC - Herbário André Maurício Vieira de Carvalho do 

Centro de Pesquisas do Cacau foram os que apresentaram as maiores representatividades 491, 

293 e 272, respectivamente. Os demais herbários pesquisados apresentaram as seguintes 

amostras: CEN – Herbário da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN) - 

(203), BAH - Herbário Antônio Nonato Marques da Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola (EBDA) (24), HUESC – Herbário da Universidade Estadual de Santa Cruz (12), 

HUESB – Herbário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (07), HVASF – Herbário 

Vale do São Francisco da Universidade Federal do Vale do São Francisco (03) e HURB- 

Herbário do Recôncavo da Bahia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (0). Pode-se 

inferir que estendendo essa análise para os demais herbários existentes no Semiárido brasileiro, 

o número de pontos de ocorrência irá aumentar, pois existem outras instituições no Nordeste 
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brasileiro que apresentam herbários com grandes quantidades de amostras herborizadas; por 

exemplo, o herbário do Instituto Agronômico de Pernambuco, em Recife. 

Já foram catalogadas 25 espécies (Tabela 1), sendo que a S. viscosa apresentou o maior 

número de exsicatas, seguida de S. guianensis e S. gracilis. Observou-se que a S. scabra, além de 

apresentar elevado número de exsicatas, exibiu o maior número de locais de ocorrência.  

 

 

Tabela 1. Levantamento, número de exsicatas (NE) depositadas nos herbários pesquisados e número de municípios 

ocorrentes (NMO) com Stylosanthes spp. no estado da Bahia 

 

Espécie NE NMO 

Stylosanthes spp. 190 67 

Stylosanthes acuminata M. B. Ferreira & Souza Costa 2 2 

Stylosanthes angustifólia Vogel 23 14 

Stylosanthes bahiensis  L. 't Mannetje & G. P. Lewis 2 1 

Stylosanthes campestris M. B. Ferreira & Sousa Costa 1 1 

Stylosanthes capitata Vogel 87 45 

Stylosanthes debilis M. B. Ferreira & Sousa Costa 23 14 

Stylosanthes gracilis Kunth 116 42 

Stylosanthes grandifolia M. B. Ferreira & Sousa Costa 4 2 

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 123 51 

Stylosanthes guianensis var. gracilis (H. B. K) Vog. 1 3 

Stylosanthes guianensis var. microcephala M. B. Ferreira & Sousa Costa 1 1 

Stylosanthes guianensis var. canescens M. B. Ferreira & Sousa Costa 3 1 

Stylosanthes guianensis var. guianensis (Aubl.) Sw. 9 6 

Stylosanthes guianensis var. pauciflora M. B. Ferreira & Sousa Costa 48 21 

Stylosanthes guianensis var. vulgaris M. B. Ferreira & Sousa Costa 4 4 

Stylosanthes hamata (L.) Taub. 5 10 

Stylosanthes humilis Kunth 10 9 

Stylosanthes leiocarpa Vogel 9 11 

Stylosanthes longicarpa Brandão & Sousa Costa 1 1 

Stylosanthes macrocephala M. B. Ferreira & Sousa Costa 60 36 

Stylosanthes nunoi M.B.Ferreira & Sousa Costa 4 4 

Stylosanthes pilosa M.B.Ferreira & Sousa Costa 19 13 

Stylosanthes scabra Vogel 101 89 

Stylosanthes seabrana B.L.Maas & 't Mannetje 9 10 

Stylosanthes viscosa Sw. 124 81 
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Os dados de levantamento realizados nos herbários mostraram que existe uma grande 

diversidade do gênero em diferentes regiões do estado representada por pontos de ocorrência 

georreferenciados em mais de 100 municípios. Esses dados corroboram com os observados por 

Giulietti et al. (2004), que ao avaliaram a diversidade da vegetação nativa do bioma caatinga, 

encontraram elevada ocorrência de forrageiras leguminosas, principalmente no estado da Bahia, 

entretanto, observaram que o germoplasma existente foi pouco explorado para fins de 

melhoramento genético e que a maioria das pastagens cultivadas da região são implantadas com 

espécies exóticas. Dessa forma, o resgate de germoplasma de Stylosanthes spp. poderá ajudar o 

programa de pré-melhoramento e melhoramento dessa forrageira e, se tiver continuidade e 

sucesso poderá desenvolver cultivares que podem proporcionar a melhoria das pastagens no 

Semiárido baiano.  

Até o momento foram realizadas cinco expedições, que possibilitaram resgatar 225 acessos 

de Stylosanthes spp. de cinco mesorregiões da Bahia, dos quais 61 foram no Nordeste baiano 

onde foram amostrados 17 municípios, 58 acessos foram originários do Centro Norte baiano 

sendo coletados em 14 municípios, 59 acessos foram oriundos do Vale São Franciscano da Bahia 

com 9 municípios amostrados, 24 foram resgatados no Centro Sul Baiano em 7 municípios e 23 

acessos no extremo Oeste Baiano sendo representados 3 municípios.  

Devido à diferenciação de clima, em determinados locais algumas espécies estavam com 

frutos verdes e secos na mesma planta e em outros pontos, as plantas já estavam mortas, mas 

apresentavam frutos. Assim, os pontos de ocorrência, a observação do período chuvoso das 

regiões de coleta, a variação e o período de frutificação das espécies do gênero foram 

determinantes para o sucesso das expedições de coleta.  

Foi observado também, principalmente no extremo oeste baiano a substituição das áreas 

nativas de cerrado por monocultivos, principalmente de algodão (Gossypium hirsutum L.), milho, 

soja (Glycine max L.), e sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench), comprovando a grande erosão 

genética que vem ocorrendo na região. Em algumas situações durante as expedições de coleta, 

chegou-se a percorrer mais de 70 km de estradas e áreas de cultivo até a divisa com o estado do 

Tocantins (Taguatinga-TO) e não foi possível resgatar nenhuma amostra do gênero Stylosanthes. 

Assim, torna-se essencial, o direcionamento das expedições de coleta para essa mesorregião, no 

intuito de amostrar populações que possam ainda existir nas áreas adjacentes às áreas de cultivo 

pensando em diminuir a erosão genética desta região.   

Algumas regiões ainda precisam ser amostradas. Entretanto, devido a fatores climáticos, 

as expedições de coleta estão suspensas. Entre as regiões que serão amostradas encontram-se o 

Semiárido do Sudoeste da Bahia, onde apresenta grande diversidade do gênero. 

Coletas de germoplasma de forrageiras leguminosas autóctones iniciaram desde o século 

XIX no Brasil. A partir dos anos 70 a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia realizou 

coletas de germoplasma por todas as regiões brasileiras (WALTER & CAVALCANTI, 2005), 

entretanto, no Semiárido brasileiro, especificamente no estado da Bahia, as coleções de 
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forrageiras leguminosas praticamente não foram contempladas, apesar de existir amostras na 

coleção base da Embrapa em Brasília. 

Em estudo realizado nas instituições do Nordeste brasileiro observou-se a existência de 

apenas 11 espécies forrageiras conservadas, considerando gramíneas e leguminosas forrageiras, 

constatando que as espécies: mororó (Bauhinia spp.) e a jureminha (Desmanthus virgatus (L.) 

Willd.) são as únicas nativas, o que representa muito pouco de todo patrimônio genético de 

forrageiras existente e armazenado na região (RAMOS et al., 2008). Até o momento, não havia 

nenhuma informação sobre espécies do gênero Stylosanthes, o que torna o aumento do número 

de expedições essencial para o resgate de germoplasma de espécies desse gênero, no intuito de 

conservar o patrimônio vegetal existente, evitar a erosão genética (RAMOS et al., 2008) e 

possibilitar o surgimento de programas de pré-melhoramento e melhoramento voltados para o 

desenvolvimento de cultivares forrageiras adaptadas à região Semiárida do Brasil, que até o 

momento é inexistente. 

Dos acessos coletados, 35 já foram identificados botanicamente até o momento, 

observando-se a existência de quatro espécies (S. scabra, S. humilis, S. capitata e S. viscosa), embora 

os materiais oriundos das últimas coletas encontrem-se em fase de identificação, possivelmente 

o número de espécies ocorrentes no estado da Bahia irá aumentar. 

Além da elevada ocorrência de diferentes espécies, as coletas possibilitaram identificar 

grande variação entre e dentro dos acessos, nas diferentes regiões para vários descritores. Das 

amostras coletadas, 85 acessos já foram multiplicados, caracterizados e avaliados 

preliminarmente. Observou-se que existe uma grande variabilidade genética entre e dentro das 

espécies identificadas (Figura 1). 

Os acessos têm mostrado superioridade para características importantes para a produção 

animal como: relação folha/caule, produção de massa fresca e seca, teores nutricionais e 

resistência a estresses bióticos e abióticos.  

Como a ocorrência de espécies desse gênero tem histórico de presença muito amplo, no 

estado da Bahia existe potencial para ampliar as coletas, identificar os melhores indivíduos, 

possibilitando selecionar materiais superiores para diminuir a escassez de forragem para os 

animais do Semiárido brasileiro, já que essa região conta com um número expressivo de bovinos 

e apresenta o maior rebanho de caprinos e ovinos do país.  
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Aliado a isso, a formação deste BAG tem possibilitado aperfeiçoar recursos humanos nas 

áreas de Recursos Genéticos Vegetais e desenvolver pesquisas com estudantes de graduação. Já 

foram desenvolvidos dois trabalhos de mestrado (SANTANA, 2010 e AMÉRICO, 2015) e um 

de doutorado (OLIVEIRA, 2015) com o gênero Stylosanthes. Trabalhos científicos estão sendo 

publicados em revistas nacionais (SANTANA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2016) e 

internacionais (OLIVEIRA et al., 2015). Além disso, a parceria entre as universidades públicas 

do estado – Universidade Estadual de Feira de Santana, BA (UEFS) e a Universidade do Estado 

da Bahia, campus de Juazeiro, BA (UNEB-DTCS) tem possibilitado a interação entre 

professores pesquisadores de diferentes subáreas das Ciências Agrárias como Recursos 

Genéticos Vegetais, Melhoramento Genético Vegetal, Forragicultura e também a inserção de 

alunos de graduação em agronomia no desenvolvimento deste projeto, possibilitando a 

realização de estágios voluntários e de iniciação científica com as espécies armazenadas. Essa 

parceria entre instituições tem permitido o avanço no estudo de caracterização morfológica, 

avaliação bromatológica e avaliação do desempenho dos acessos em diferentes ambientes 

(interação G x A) (Figura 2), consequentemente maior conhecimento sobre as espécies nativas 

do Semiárido brasileiro. 

Outras instituições do Nordeste estão mostrando-se interessadas em estudar o gênero e tem 

acessado o BAG com o intuito de realizar parcerias para aumentar o conhecimento a respeito 

destas plantas nas áreas de citogenética, microbiologia e biologia molecular, já que são 

adaptadas às condições de semiárido e apresentam elevado potencial para produzir forragem de 

qualidade. 

Figura 1. Variabilidade genética do germoplasma de Stylosanthes spp. conservado/preservado no BGF-UEFS: 

Variação no hábito de crescimento e cor da planta (A) porte ereto e planta arroxeada e (B) porte prostrado e planta 

verde; (C) e (D) – Variação para a cor da flor. 

A B 

C D 
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Figura 2. Desempenho dos acessos nos ambientes de Feira de Santana, BA (A) e Juazeiro, BA (B). 

 

 

Conclusões 

O estudo com o gênero Stylosanthes tem avançado e os resultados obtidos até o momento 

são promissores, pois mostram que existem acessos com grande potencial para produtividade de 

massa bem como para teores nutricionais que podem ser utilizados em programas de 

melhoramento genético vegetal direcionados para o Semiárido brasileiro. Novas coletas estão 

sendo programadas a fim de representar todo o estado da Bahia e resgatar a variabilidade 

existente para ser conservada em curto, médio e longo prazo. Assim, espera-se que a 

continuidade deste trabalho prossiga formando recursos humanos em Recursos Genéticos 

Vegetais e melhoramento vegetal e também permita o desenvolvimento de cultivares para a 

região Semiárida brasileira. 
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