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BANCO DE DADOS PARA GERMOPLASMA DE FEIJÃO-FAVA 
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), é uma das cinco espécies do gênero Phaseolus explorada 
comercialmente, apresentando importância cultural e potencial econômico. Trabalhos de pesquisa 
com a espécie são ainda incipientes, principalmente na área de genética e melhoramento. Tendo 
em vista a conservação, caracterização e uso como etapas fundamentais para o melhoramento, a 
manutenção do germoplasma disponível em bancos de germoplasma (BAG), seja por ações de 
coleta, introdução ou intercâmbio necessita ser otimizada. Dessa forma a integração, em um único 
repositório, das informações obtidas é de fundamental importância para gerar acesso e publicidade 
aos dados, e essencial para o estudo de conservação e melhoramento da cultura. No presente 
trabalho objetivou-se desenvolver uma base de dados e um sistema de informações online para 
modernização do BAG, facilitando a disponibilização e o acesso aos trabalhos e publicações do 
grupo de pesquisa otimizando a integração de informações relevantes. O banco de dados foi 
desenvolvido dentro de uma workstation com 12 processadores Intel Xeon, 12GB RAM, 1 TB de 
armazenamento. A plataforma operacional foi baseada em sistema Linux Ubuntu Server 16.04.2 
LTS e o sistema de gerenciamento do DB (SGBD) implementado foi o PostgreSQL. Os dados 
foram estruturados com base no modelo de banco de dados relacional que consiste no 
agrupamento dos mesmos em estruturas de tuplas. A linguagem Python foi a base para engine 
para recuperação e atualização das informações (para tal foi utilizado o framework Django). A 
aplicação web conta com módulos de cadastro do grupo de pesquisa, e de inserção dos dados 
como publicações em periódicos indexados, livros e resumos em congressos, entre outros (49.7% 
dos arquivos são de HTML, 44,7% de Python e 5,6% constituem-se em estilos CSS). As principais 
dificuldades encontradas deram-se durante o desenvolvimento da estrutura das camadas models 
e views que contemplassem os principais objetivos da aplicação. A aplicação tem o potencial para 
ajudar a alavancar a divulgação das atividades desenvolvidas pelo NURGEM (Núcleo de Estudos 
em Recursos Genéticos e Melhoramento) da UFPI, como editais, cursos, minicursos, simpósios e 
congressos, bem como servir de portal para informações relevantes a respeito do melhoramento 
e conservação do feijão-fava de forma geral (catálogo do banco de germoplasma, variedades sob 
processo de melhoramento e futuras variedades lançadas). 
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O Banco de Germoplasma de Banana da Embrapa (BAG-Banana) é o maior banco de banana da 
América Latina e tem uma importância muito grande na geração de novas cultivares com 
características de interesse desenvolvidas pelo programa de melhoramento. Os documentos 
referentes à sua criação, enriquecimento, manutenção e uso encontram-se mantidos sem que 
tenham sido explorados detalhadamente. O resgate da história do BAG-Banana e organização das 
informações tem um valor inestimável tanto para atender ao Sistema de Qualidade de 
Conservação de Recursos Genéticos da Embrapa quanto para o programa de melhoramento da 
cultura. O objetivo do trabalho foi resgatar o histórico do BAG-Banana da Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, desde seu estabelecimento em 1976 até o ano de 2018. Foram consultados e 
digitalizados os documentos originais conservados desde a década de 1970. A metodologia 
utilizada constituiu em separação dos documentos por ordem cronológica desde o projeto de 
implantação, e por títulos, como: andamento de subprojeto BAG de bananeira; primeiros acessos 
adicionados; procedência dos acessos; composição e organização do BAG; dados sobre liberação 
de genótipos, introdução e coleta de germoplasma; intercâmbio; convênios; plano anual de 
trabalhos; relatório anual de atividades; relatórios internos sobre a situação do germoplasma 
introduzido de outros locais; termos e relatórios de consultoria. O BAG-Banana foi um dos 
primeiros a integrar a Rede Nacional de Bancos Ativos de Germoplasma. Os primeiros 21 acessos 
foram cedidos pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, Ilhéus-BA, em setembro 
de 1976. A partir daí o banco foi substancialmente enriquecido mediante viagens de coleta em 
território nacional, bem como missões de coleta na Índia, Filipinas, Papua Nova Guiné, Havaí, 
Venezuela, Equador, França, Tailândia, Malásia e Indonésia, realizada principalmente pelos 
pesquisadores Kennedy Shepherd e Francisco Ricardo Ferreira. Assim, em 1982 já contava com 
161 acessos, incluindo vários diploides com características de interesse que, posteriormente, 
constituíram a base para o programa de melhoramento. Em 2016, o BAG-Banana encontrava-se 
constituído de 369 acessos, contando com espécies selvagens e cultivares de diversas ploidias (2x, 
3x, 4x), além de híbridos diploides melhorados e cultivares introduzidas pelo programa de 
melhoramento, totalizando 139 cultivares diploides, 183 triploides e 47 tetraploides conservados 
em campo e com uma cópia de segurança in vitro. Introduções mais recentes de acessos recebidos 
do International Transit Center, Bélgica, e do International Institute of Tropical Agriculture, 
Nigéria, elevaram para 383 o número de acessos conservados. 
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